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ဤအစီရင်ခံစောက ို မွန်ပြည်လ ူ့အခွင ်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေးက စီစဉ်ရရေးသောေး၍ Family Health 

International (FHI360) ၏ ြံ ြ ိုေးမှု၊ USAID ၏ ရငွရ ကေးရ ောက်ြံ မှုပ င ် ြံိုနှ ြ် ိုတရ်ေြါသည်။ 

ြံိုနှ ြ် ိုတ်ရေရောတွင် ြါရှ သည ် အရ ကောင်ေးအရောမ ောေးသည် FHI360 သ ိုို့မဟိုတ် USAID ၏ 

သရ ော ောေးအပမင်၊ ရလ လောသံိုေးသြ်ခ က်၊ သ ိုို့မဟိုတ် ရြေါ်လစီမ ေါ မ ောေးနှင ် မသက်ဆ ိုင် သက  သ ိုို့ 

မည်သည ် ကိုန်သွယ်မှုဆ ိုင်ရော အမည်မ ောေး၊ စီေးြွောေးရရေးအရ  ိုတ်ရေသည ်  ွက်ကိုန်မ ောေး 

သ ိုို့မဟိုတ ်အ ွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးက ိုမျှ ရ ောက်ခံခ က်ရြေးသည ် သရ ောမသက်ရရောက်ရစရြါ။  
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မွန်ပြည်လ ူ့အခွငူ့အ်ရ ေးရ ောငရ် ေးရှငေ်း  

 ီမ ိုကရရစီ၊ လ ူ့အခွင ်အရရေးနှင ် စစ်မှန်သည ် ငင မ်ေးခ မ်ေးရရေး ပြန်လည် ွန်ေးကောေးလောရစရန် 

ရည်ရွယခ် က်တ ိုို့ပ င ် မွန်ပြည်လ ူ့အခွင ်အရရေးရ ောင်ေးရ ေးရှင်ေးက ို ၁၉၉၅ ခိုနှစ် ဇွန်လတွင် စတင် 

 ွ ွဲ့စည်ေးတည်ရ ောင်ခ  သည်။ ၁၉၉၈  ီမ ိုကရရစီအရရေးရတောင်ြံိုမှ ရက ောင်ေးသောေးလ ငယ်မ   ေးဆက် 

မ ောေးနှင ် ရ သတွင်ေး လ ူ့အခွင ်အရရေးကောကွယရ်စောင ်ရရှောက်သ မ ောေးပ င  ်  ွ ွဲ့စည်ေးခ  ရသော လ ူ့အခွင ် 

အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေးအပ စ် ပမန်မောန ိုင်ငံရတောင်ြ ိုင်ေးရှ  လ ူ့အခွင ်အရရေး အရပခအရနမ ောေးက ို စတင် 

 ွ ွဲ့စည်ေးခ  စဉ်ကတည်ေးက ရဆောင်ရွက်ခ  သည်။  

ပမန်မောန ိုင်ငံတွင်  ီမ ိုကရရစီရရေး၊ စစ်မှန်ရသော ငင မ်ေးခ မ်ေးရရေးနှင ် လ ူ့အခွင ်အရရေးအရပခအရနမ ောေး 

တ ိုေးတက်ရကောင်ေးမွန်လောရစရန်အတွက် တ ိုက်တွန်ေးလံှုွဲ့ရဆေ်ာမှုမ ောေး၊ ြညောရြေးရရေးအစီအစဉ်မ ောေး၊ 

သတင်ေးအခ က်အလက်မ ောေးနှင ် အစီရင်ခံစောမ ောေး  ိုတ်ရေပခင်ေးမ ောေး ြံိုမှန်ရဆောငရ်ွက်ရနသည  ်

လ ူ့အခွင ်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေးပ စ်သည်။  
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အခန်ေး (၁) နိ ါန်ေး 

 

၂၀၂၀ အရ ွရ ွရရွေးရကောက်ြွ က ို ြ ိုမ ိုရကောင်ေးမွန်ငြီေး အောေးလံိုေးြါေင်န ိုင်သည ် ရရွေးရကောက်ြွ တစ်ခို 

ပ စ်လောရန်ရည်ရွယ်၍လည်ေးရကောင်ေး၊ ရရွေးရကောက်ြွ အလွန်တွင် အောဏောရလောမည ်အစ ိုေးရသည် မ ဆနဒ 

ရှင်ပြည်သ မ ောေး၏ သရ ောဆနဒနှင ်က ိုက်ညီရသော အစ ိုေးရတစ်ရြ် ပ စ်လောရန် ရည်ရွယ်၍ လည်ေးရကောင်ေး 

မွန်ပြည်လ ူ့အခွင ်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေးသည် USAID နှင ် FHI 360 တ ိုို့၏ က ညီရ ောက်ြံ မှုပ င ် 

“ပမန်မောန ိုင်ငံရတောင်ြ ိုင်ေးရှ   ယ် ကဉ်ခံလ ူ့အသ ိုင်ေးအေ ိုင်ေးမ ောေး၏ မ ရြေးြ ိုင်ခွင ် မဆံိုေးရံှုေးရစရရေး” စီမံက န်ေး 

တစ်ခိုက ို ၂၀၂၀ ဩဂိုတ်လ လလယြ် ိုင်ေးမှစ၍ စတင်အရကောင်အ ည် ရ ေ်ာခ  ြါသည်။ 

စီမံက န်ေးြ မြ ိုင်ေးအရနပ င ် ပမန်မောန ိုင်ငံရတောင်ြ ိုင်ေးရှ  ရက ေးလက်ရနပြည်သ မ ောေး၊ အပခောေးနည်ေးပ င ် 

သန်စွမ်ေးသ မ ောေး၊ ြ မဆံိုေးမ ရြေးမည ်လ ငယ်မ ောေးနှင ် တ ိုင်ေးရင်ေးသောေးလက်နက်က ိုင်အ ွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး 

လက်ရအောက်ရှ  ရ သခံပြည်သ မ ောေး၏ ရရွေးရကောက်ြွ ဆ ိုင်ရောအခက်အခ မ ောေးနှင ် စ န်ရခေါ်မှုမ ောေး အ 
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ရ ကောင်ေးက ို တင်ပြ ောေးသည ် “ ယ် ကဉ်မရှ မှ လွတ်မျှတ” ဟ သည ် အစီရင်ခံစောတစ်ရစောင်က ို ၂၀၂၀ 

ရအောက်တ ို ောလတွင်  ိုတ်ရေခ  ငြီေးပ စ်ြါသည်။ 

အခန်ေး (၉) ခန်ေး ြါေင်ငြီေး စောမ က်နှှာ (၁၀၀) ရှ သည ် အဆ ိုြါအစီရင်ခံစောတွင် ပမန်မောန ိုင်ငံရတောင်ြ ိုင်ေးရှ  

မ ဆနဒရှင်ပြည်သ မ ောေး၏ ရရွေးရကောက်ြွ ဆ ိုင်ရောအခက်အခ မ ောေးနှင ် အဆ ိုြါအခက်အခ မ ောေးက ို ရပ ရှင်ေး 

ရြေးန ိုင်မည ် အကကံပြ တ ိုက်တွန်ေးခ က်မ ောေးက ို ရ ောပ်ြခ  ြါသည်။ 

ယခိုစီမံက န်ေး ိုတ ယြ ိုင်ေးအရနပ င ် ၂၀၂၀ ရရွေးရကောက်ြွ ဆ ိုင်ရော ရတွွဲ့ရှ ခ က်မ ောေးနှင ် ရရွေးရကောက်ြွ က ို 

ပ တ်သန်ေးခ  သည ် ပြည်သ တ ိုို့၏ စကောေးသံမ ောေးက ို စိုစည်ေးရ ေ်ာပြ ောေးသည ် “လက်သန်ေးတ ိုို့၏ ြ  တင်သံ” 

အမည်ရှ အစီရင်ခံစောက ို  ိုတ်ရေမည် ပ စ်ြါသည်။ 

ဤအစီရင်ခံစောတွင် ၂၀၂၀ န ိုေင် ော (၈) ရက်ရနို့တွင် က င်ေးြခ  သည ် အရ ွရ ွရရွေးရကောက်ြွ ဆ ိုင်ရော 

အရရေးြါရသော ပ စ်စဉ်နှင ် က န်ေးဂဏန်ေးမ ောေး၊  ယ် ကဉ်မှုမ ောေး၊ ရရွေးရကောက်ြွ ရစောင ် ကည ်ရလ လောရရေး 

အရပခအရနမ ောေး၊ ဆနဒမ ရြေးပခင်ေးက စစရြ်မ ောေးနှင ် မ ဆနဒရှင်ပြည်သ မ ောေး၏ စကောေးသံမ ောေးက ို ကဏ္ဍ 

အလ ိုက်တင်ပြ ောေးသည်။ 

၂၀၂၀ အရ ွရ ွရရွေးရကောက်ြွ သည် လွတ်လြ်ငြီေး မျှတသည ် ရရွေးရကောက်ြွ တစ်ခိုပ စ်သည် မပ စ် 

သည်က ို ဤအစီရင်ခံစောက ဆံိုေးပ တ်မှုပြ လိုြ်သွောေးမည်မဟိုတ်   အစီရင်ခံစော၏ မ လရည်ရွယ်ခ က် 

ပ စ်သည ် “ြ ိုမ ိုရကောင်ေးမွန်ငြီေး အောေးလံိုေးြါေင်ရသော ရရွေးရကောက်ြွ မ ောေးပ စ်ရြေါ်လောရရေးနှင ် ပြည်သ ူ့ဆနဒ 

နှင ်က ိုက်ညီရသော အစ ိုေးရတစ်ရြ် ရြေါ် ွန်ေးလောရရေး” က ိုသော အောရံိုစ ိုက်သွောေးမည် ပ စ်သည်။ 

ရနှာက်ဆံိုေးအရနပ င  ် ဤစီမံက န်ေးပ စ်ရပမောက်ရန် ြံ ြ ိုေးက ညီခ  သည ် USAID နှင ် FHI 360 အ ွ ွဲ့အစည်ေး 

တ ိုို့က ိုလည်ေးရကောင်ေး၊ သက်ဆ ိုင်ရောငမ  ွဲ့နယ်မ ောေးမှ ြါေင်ြ ေးရြါင်ေးက ညီရြေးခ  သည ် အကကံရြေးြိုဂ္  လ်မ ောေး 

နှင ် ရစတနှာ ေန် မ်ေးမ ောေးက ိုလည်ေးရကောင်ေး၊ အခ က်အလက်မျှရေရြေးခ  သည ် ဌောနဆ ိုင်ရောမ ောေးနှင ် 

အရြ် က်အ ွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးက ိုလည်ေးရကောင်ေး၊ ရတွွဲ့ဆံိုရမေးပမန်ေးမှုမ ောေးက ို အောေးတက်သရရောရပ  ကောေး 

ရြေးခ  သည ် မ ဆနဒရှင်ပြည်သ မ ောေးက ိုလည်ေးရကောင်ေး၊ စီမံက န်ေးငြီေးရပမောက်သည်အ   အောေးကက  ေးမောန်တက် 

ကက  ေးစောေးလိုြ်က ိုင်ခ   ကသည ် အ ွ ွဲ့သောေးမ ောေးက ိုလည်ေးရကောင်ေး မွန်ပြည်လ ူ့အခွင ်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေးက 

အ  ေးရက ေးဇ ေးတင်ရ ကောင်ေး တင်ပြအြ်ြါသည်။ 
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အခန်ေး (၂) အစ ီငခ်ံစောပြြုစြုံု 

 

ဤအစီရင်ခံစောက ို ၂၀၂၀ န ိုေင် ောလမှ ၂၀၂၁ ရ ရ ောေ်ါရီလအ   (၄) လ ကော အခ  န်ယ ငြီေး ပြ စိုခ  ပခင်ေး 

ပ စ်သည်။ ၂၀၂၀ န ိုေင် ောလမှ  ီဇင် ောလအ   (၂) လတောအတွင်ေး အခ က်အလက်ရကောက်ခံ 

စိုရဆောင်ေးခ  ငြီေး ၂၀၂၁ ဇန်နေါရီလမှ ရ ရ ေ်ာေါရီလအ   (၂) လတောအတွင်ေး အခ က်အလက်မ ောေး စိုစည်ေး 

ပခင်ေး၊ ခွ ပခမ်ေးစ တ်ပ ောပခင်ေး၊ သိုတရသနပြ လိုြ်ပခင်ေးနှင ် အစီရင်ခံစောရရေးသောေးပခင်ေးမ ောေးက ို လိုြ်ရဆောင်ခ   

သည်။ 

မွန်ပြည်လ ူ့အခွင ်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေးသည် ပမန်မောန ိုင်ငံရတောင်ြ ိုင်ေးရှ  လ ူ့အခွင ်အရရေးခ   ေးရ ောက်မှုနှင ် 

ရ သခံပြည်သ တ ိုို့၏ သရ ော ောေးဆနဒမ ောေးက ို ၁၉၉၅ ခိုနှစ်ကြင် မှတ်တမ်ေးတင် သတင်ေးအခ က် 

အလက် စိုရဆောင်ေးရကောက်ခံခ  ငြီေး ဤအစီရင်ခံစောတွင်လည်ေး (၂၅) နှစ်တော ပ တ်သန်ေးခ  သည ် အရတွွဲ့ 

အကကံ က ို အသံိုေးပြ  ောေးသည်။ 
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ဤအစီရင်ခံစောအတွက် သတင်ေးအခ က်အလက်ရကောက်ခံစိုရဆောင်ေးရောတွင် "ရ သခံပြည်သ မ ောေး၏ 

ယံို ကည်မှုပ င်  ြ ေးရြါင်ေးြါေင်ပခင်ေးသည် အဓ က" ဟ ရသော မ တစ်ရြ်က ို ခ မှတ်ခ  သည်။   ိုို့ရ ကောင်  

သတင်ေးအခ က်အလက်မ ောေးက ို ရကောက်ခံရောတွင် က ိုယ်တ ိုင်ရကောက်ခံပခင်ေး က် ရ သခံပြည်သ တ ိုို့၏ 

ြ ေးရြါင်ေးြါေင်မှုပ င် သော လိုြ်ရဆောင်ခ  သည်။ 

စီမံက န်ေးနယ်ရပမမ ောေးပ စ်ရသော မွန်ပြည်နယ် က   က်မရရော၊ မို ံို၊ သံပ ြူဇရြ်နှင်  ရရေးငမ  ွဲ့နယ်မ ောေး၊ 

ကရငပ်ြည်နယ်  ကောအင်ေးဆ ြ်ကကီေးငမ  ွဲ့နယ်နှင်  တနသသောရီတ ိုင်ေး ရရပ ြူငမ  ွဲ့နယ်တ ိုို့မှ တစ်ငမ  ွဲ့နယ်လျှင် 

ရ သခံအကကံရြေးြိုဂ္  လ် (၁) ဦေးစီနှင်  ရ သခံရစတနှာ ေန် မ်ေးလ ငယ် (၂) ဦေးစီ စိုစိုရြါင်ေး အကကံရြေး 

ြိုဂ္  လ ် (၆) ဦေးနှင်  ရစတနှာ ေန် မ်ေး (၁၂) ဦေးတ ိုို့က ို ခန်ို့အြ်ကော သတင်ေးအခ က်အလက် မ ောေးက ို 

ရကောက်ခံခ  သည်။ 

ရ သခံရစတနှာ ေန် မ်ေးလ ငယ် (၁၂) ဦေးက ို ရမောလ်ငမ  င်ငမ  ွဲ့တွင် (၃) ရက်တော သီေးပခောေးရလ က င်  

သင် ကောေးရြေးခ  သည်။ ၎င်ေးတ ိုို့သည် ယခင် ယခင်ကလည်ေး မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး၏ 

သတင်ေးအခ က်အလက်ရကောက်ခံပခင်ေးလိုြ်ငန်ေးမ ောေးနှင်  လ ူ့အခွင် အရရေးဆ ိုင်ရောလှုြ်ရှောေးမှုမ ောေးတွင် ြါေင် 

က ညီလိုြ်က ိုင်  ေးသ မ ောေးပ စ်သပ င်  အရည်အရသွေးြ ိုင်ေးအရ စ တ်ခ ရသ မ ောေး ပ စ်သည်။ 

အဆ ိုြါအ ွ ွဲ့ေင်မ ောေးသည် ငမ  ွဲ့နယ ် (၆) ငမ  ွဲ့နယ်ရှ  ရက ေးရွော (၃၈) ရွောသ ိုို့ က ိုယ်တ ိုင်က ိုယ်က  သွောေးရရောက် 

ငြီေး ရ သခံပြည်သ  (၉၇) ဦေးတ ိုို့နှင်  ရတွွဲ့ဆံိုရမေးပမန်ေးခ  သည်။ ကက  တင်မ ဆနဒရှင် (၃၅) ဦေးနှင ် ရရွေးရကောက် 

ြွ ရနို့တွင် မ ရြေးခ  သည ် မ ဆနဒရှင် (၆၂) ဦေးတ ိုို့နှင ် ရတွွဲ့ဆံိုကော မ ရြေးပခင်ေးပ စ်စဉ်နှင ် ၎င်ေးတ ိုို့၏ ရမျှေ်ာလင ် 

ခ က်မ ောေးက ို ရမေးပမန်ေးခ  သည်။ 

၎င်ေးပြင် မွန်ပြည်လ ူ့အခွင ်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး၏ သတင်ေးရ ောက် (၂) ဦေးကလည်ေး သီေးပခောေးရတွွဲ့ဆံို 

ရမေးပမန်ေးမှုမ ောေး ပြ လိုြ်ခ  သည်။ လွှတ်ရတေ်ာက ိုယ်စောေးလှယ်ရလောင်ေး (၃) ဦေး၊ ရရွေးရကောက်ြွ ရစောင ် ကည ် 

ရလ လောရရေးအ ွ ွဲ့ (၂)  ွ ွဲ့နှင ် ရစတနှာ ေန် မ်ေး (၁) ဦေး၊ မွန်ပြည်နယ်မသန်စွမ်ေးသ မ ောေးအသင်ေး 

ဥကကဋ္ဌအြါအေင် အပခောေးနည်ေးပ င ်သန်စွမ်ေးသ မ ောေး (၉) ဦေးနှင ် တ ိုင်ေးရင်ေးသောေးလက်နက်က ိုင် အ ွ ွဲ့အစည်ေး 

မ ောေး  န်ေးခ  ြ်ရောရ သမှ လ ြိုဂ္  လ် (၃) ဦေးတ ိုို့နှင ် ဆက်သွယ်ရမေးပမန်ေးခ  သည်။ 

 

  ိုို့ရ ကောင ် ဤအစီရင်ခံစောသည် ရတွွဲ့ဆံိုရမေးပမန်ေးမှုရြါင်ေး (၁၁၃) ခိုက ို အဓ ကအရပခခံ ောေးသည်ဟို 

ရပြောဆ ိုန ိုင်ြါသည်။ 
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သတင်ေးအခ က်အလက်ရကောက်ခံစိုရဆောင်ေးရောတွင်မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေးအ ွ ွဲ့ေင်မ ောေး

အရနပ င်  အခက်အခ နှင်  စ န်ရခေါ်မှုမ ောေးစွော ကကံ ရတွွဲ့ခ  ရသည်။ COVID-19 က ေးစက်ရရောဂါဆ ိုင်ရော 

အသွောေးအလောကန်ို့သတ်ပခင်ေးရ ကောင်  ကွင်ေးဆင်ေးသိုရတသနပြ လိုြ်မည်  မ လအစီအစဉ်က ို   က်သ မ်ေးငြီေး 

အင်တောနက်နှင်   ိုန်ေးမ ောေးမှတဆင်  ဆက်သွယ်ရဆောင်ရွက်ရသည်မ ောေးလည်ေး ရှ ခ  သည်။ လမ်ေးြန်ေး 

ဆက်သွယ်ရရေးြ တ်ြင် ောေးပခငေ်းရ ကောင ် သတင်ေးအခ က်အလက်မ ောေး၊ ရတွွဲ့ဆံိုရမေးပမန်ေးမှုအသံ  ိုင်မ ောေး 

ရြေးြ ိုို့ရောတွင် မ ောေးစွောခက်ခ ခ  သည်။ 

ရေေးလံရခါင်သီသည် ရက ေးရွောမ ောေးက ို ဦေးစောေးရြေးအပ စ် သတ်မှတ် ောေးပခင်ေးရ ကောင်  ကိုန်ေးတစ်တန် 

ရရတစ်တန် သွောေးရပခင်ေး၊ ညအ ြ်ခရီေးမ ောေး သွောေးရပခင်ေးမ ောေးလည်ေး ရှ ခ  သည်။ လမ်ေးြန်ေးဆက်သွယ်ရရေး 

မရကောင်ေးမွန်ပခင်ေးရ ကောင်  ခက်ခက်ခ ခ  သွောေးခ  ရသည်မ ောေးလည်ေး ရှ သည်။ 

သက်ဆ ိုင်ရောငမ  ွဲ့နယ်ရရွေးရကောက်ြွ ရကေ်ာမရှင်မ ောေးနှင ် သက်ဆ ိုင်ရောဌောနတ ိုို့က အခ က်အလက်မျှရေမှု 

မရှ ပခင်ေးနှင ် ရတွွဲ့ဆံိုရမေးပမန်ေးမှုအတွက် အခ  န်ရြေးရန် မအောေးလြ်ပခင်ေးတ ိုို့ရ ကောင ် သတင်ေးအခ က် 

အလက်မ ောေးက ို အတည်ပြ ရန် အောေးနည်ေးခ  သည်။  

က ေးစက်ရရောဂါကောလပ စ်သည် အတွက် ရရောဂါပြန်ို့ြွောေးမှု မပ စ်ရစရန်အတွက် က န်ေးမောရရေးေန်ကကီေး 

ဌောနက  ိုတ်ပြန် ောေးသည်  ရရောဂါကောကွယ်ရရေးနည်ေးလမ်ေးမ ောေးက ို စနစ်တက လ ိုက်နှာရန် အ ွ ွဲ့ေင် 

မ ောေးက ို ညွှန် ကောေးခ  ငြီေး လ ိုအြ်ရသော ကောကွယ်ရရေးြစစည်ေးမ ောေးက ိုလည်ေး လံိုလံိုရလောက်ရလောက် 

ရ ောက်ြံ ခ  သည်။  

ရ သခံပြည်သ မ ောေးနှင်  အ ွ ွဲ့ေင်မ ောေး၏ က န်ေးမောရရေးနှင်  လံိုခခံ ရရေးက ို ဦေးစောေးရြေးအပ စ်သတ်မှတ်ငြီေး 

လိုြ်ငန်ေးအရကောင်အ ည်ရ ေ်ာခ  သည်။ 
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အခန်ေး (၃) 

၂၀၂၀အရထရွထရွ ွေးရကောကြွ်ွဲပ စစ်ဉ် 

၂၀၂၀ အရ ွရ ွရရွေးရကောက်ြွ က ို ၂၀၂၀ ခိုနှစ် န ိုေင် ောလ (၈) ရက်ရနို့တွင် က င်ေးြခ  ငြီေး အဆ ိုြါ 

ရရွေးရကောက်ြွ သည် ၂၀၀၈ အရပခခံဥြရ အတည်ပြ ငြီေးရနှာက်ြ ိုင်ေး တတ ယအကက မ်ရပမောက်က င်ေးြ 

သည ် ရရွေးရကောက်ြွ ပ စ်သည်။ 

က) မွဲဆန္ဒရှငဦ်ေးရ န္ငှ်ူ့ မွဲရြေးသ ဦေးရ  

၂၀၂၀ ရရွေးရကောက်ြွ တွင်  မ ရြေးြ ိုင်ခွင ်ရှ သ စိုစိုရြါင်ေး (၃၇) သန်ေးရက ေ်ာ (၃၇,၂၆၈,၈၇၆) ဦေး ရှ သည်ဟို 

န ိုင်ငံြ ိုင်မီ ီယောမ ောေးတွင် န ိုေင် ောလ (၉) ရက်နှင ် (၁၀) ရက်ရနို့မ ောေး၌ ရ ော်ပြ ောေးသည်။   ိုို့အတ  

န ိုေင် ော (၁၂) ရက်ရနို့က ရနပြည်ရတေ်ာတွင် က င်ေးြပြ လိုြ်ခ  သည ် ပြည်ရ ောင်စို ရရွေးရကောက်ြွ  

ရကေ်ာမရှင်၏ သတင်ေးစောရှင်ေးလင်ေးြွ တင်ွလည်ေး မ ဆနဒရှင်ဦေးရရ (၃၇) သန်ေး (၂) သ န်ေးရက ေ်ာရှ ရ ကောင်ေး 

ရကေ်ာမရှင်ရပြောရရေးဆ ိုခွင ်ရှ သ  ဦေးပမင ်န ိုင်က ရပြော ကောေးသည်။ 
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သ ိုို့ရသေ်ာ အဆ ိုြါစောရငေ်းသည် ရရွေးရကောက်ြွ က င်ေးြန ိုင်ပခင်ေးမရှ သည ် မ ဆနဒနယ်မ ောေးမှ မ ရြေးြ ိုင်ခွင ် 

ရှ သ မ ောေးက ို နှုတ်ြယ် ောေးသည ် အရပခခံမ စောရငေ်းသောပ စ်ငြီေး တစ်န ိုင်ငံလံိုေးအတ ိုင်ေးအတောအရနပ င ် 

မ ရြေးြ ိုင်ခွင ်ရှ သ စိုစိုရြါင်ေး (၃၈) သန်ေးရက ေ်ာ (၃၈,၂၇၁,၄၄၇) ဦေး ရှ သည်ဟို န ိုင်ငံြ ိုင်မီ ီယောမ ောေးတွင် 

၂၀၂၀  ီဇင် ောလ (၂) ရက်ရနို့တွင် ပြန်လည်ရ ော်ပြခ  သည်။1 

န ိုေင် ော (၁၁) ရက်ရနို့က ရနပြည်ရတေ်ာတွင် က င်ေးြပြ လိုြ်ခ  သည ် ပြည်ရ ောင်စိုရရွေးရကောက်ြွ  

ရကေ်ာမရှင်၏ သတင်ေးစောရှင်ေးလင်ေးြွ မှ ဦေးပမင် န ိုင်၏ ရပြော ကောေးခ က်အရ ၂၀၂၀ ရရွေးရကောက်ြွ တွင် 

မ ရြေးြ ိုင်ခွင် ရှ သ စိုစိုရြါင်ေး၏ (၇၀) ရောခ ိုင်နှုန်ေးရက ေ်ာ လောရရောက်မ ရြေးခ  သည်ဟို သ ရသည်။2 

မွန်ပြည်နယ်တွင် မ ရြေးြ ိုင်ခွင် ရှ သ စိုစိုရြါင်ေး (၁၈) သ န်ေးရက ေ်ာ (၁,၈၄၇,၇၈၀) ဦေး ရှ ငြီေး မ ဆနဒရှင် (၁၀) 

သ န်ေးရက ေ်ာ (၁,၀၇၉,၂၆၅) ဦေး လောရရောက်မ ရြေးခ  သပ င်  မ ရြေးြ ိုင်ခွင် ရှ သ အောေးလံိုေး၏ (၅၈) ရောခ ိုင်နှုန်ေး 

ရှ သည်။3 ၂၀၁၅ ရရွေးရကောက်ြွ  က် ရောခ ိုင်နှုန်ေးအနည်ေးငယ်ြ ို၍ မ ရြေးခ   ကပခင်ေး ပ စ်သည်။ 

 

ခ) လွှတရ်တော်အခငေ်းအကျငေ်း4 

ပြည်ရ ောင်စိုရရွေးရကောက်ြွ ရကေ်ာမရှင်၏ ၂၀၂၀ န ိုေင် ောလ (၉) ရက်မှ (၁၅) ရက်ရနို့အတွင်ေး 

 ိုတ်ပြန်ခ  ရသော ရရွေးရကောက်ြွ ရလ ်အရ ပမန်မောတစ်န ိုင်ငံလံိုေးတွင် မ ဆနဒနယ်စိုစိုရြါင်ေး (၁,၂၂၇) ခို 

ရှ သည် အနက် လက်ရှ အောဏောရ အမ   ေးသောေး ီမ ိုကရရစီအ ွ ွဲ့ခ  ြ်ြါတီ (NLD) က မ ဆနဒနယ် (၉၂၀) 

တွင် အန ိုင်ရရှ ခ  သည်။5 

အမ   ေးသောေး ီမ ိုကရရစီအ ွ ွဲ့ခ  ြ်ြါတီအရနပ င်  ပြည်သ ူ့လွှတ်ရတေ်ာတွင် (၂၅၈) ရနရောနှင်  အမ   ေးသောေး 

လွှတ်ရတေ်ာတွင် (၁၃၈) ရနရော6 တွင် အန ိုင်ရရှ ခ  သည်။ လွှတ်ရတေ်ာက ိုယ်စောေးလှယ် (၆၆၄) ဦေးရှ သည်  

ပြည်ရ ောင်စိုလွှတ်ရတေ်ာ၏ (၅၉.၆) ရောခ ိုင်နှုန်ေးက ို အန ိုင်ရရှ ခ  သပ င်  တစ်ြါတီတည်ေးပ င်  အစ ိုေးရ ွ ွဲ့န ိုင် 

သည် အောဏောက ို ရရှ ခ  ပခင်ေးပ စ်သည်။ အဆ ိုြါအရရအတွက်သည် ၂၀၁၅ ရရွေးရကောက်ြွ  တွင် အန ိုင်ရရှ  

ခ  သည်  (၅၈) ရောခ ိုင်နှုန်ေး7 က် ြ ိုမ ိုခ  ပခင်ေးပ စ်သည်။ 

                                                             
1 ရရေွးရကောက်ြွ အငြီေး ိုတပ်ြန်ရသော မ ရြေးြ ိုင်ခွင ရ်ှ သ  စိုစိုရြါင်ေးစောရင်ေး ကေွာဟရန - 7Day News –  ီဇင် ော ၃၊ ၂၀၂၀ 

2 မ ရြေးခွင် ရှ သ ၏ ၇၀ ရောခ ိုင်နှုန်ေးခန်ို့ မ လောရြေးရ ကောင်ေး ရရေွးရကောက်ြွ ရကော်မရှင ်ရပြော - THE VOICE – န ိုေင ်ော ၁၁၊ ၂၀၂၀ 

3 မွန်ပြည်နယ်၏ ၂၀၂၀ အရ ွရ ွရရွေးရကောက်ြွ ရလ ် က န်ေးဂဏန်ေးရ ော်ပြခ က်မ ောေး - သံလွင်တ ိုင်ေးမ ်- န ိုေင် ော ၁၁၊ ၂၀၂၀ 

4 ၂၀၂၁ ရ ရ ောေ်ါရီလ (၁) ရက်ရနို့တွင် တြမ်ရတော်က အောဏောသ မ်ေးလ ိုက်သပ င်  ရ ော်ပြြါလွှတရ်တော်အခင်ေးအက င်ေးသည် ြ က်စီေးခ  ငြီပ စ်သည်။ 

5 NLD အန ိုင်ရ မ ဆနဒနယ် ၂၀၀ နီေးြါေးက ို ပြည်ခ ိုင်င   ေး ကန်ို့ကွက် - Myanmar Now –  ီဇင် ော ၂၈၊ ၂၀၂၀ 

6 လွှတရ်တော်အခင်ေးအက င်ေး ရကော်မရှင် အတည်ပြ  - BBC News ပမန်မော - န ိုေင် ော ၁၅၊ ၂၀၂၀ 

7 တ ိုင်ေးရင်ေးသောေးမ ောေးအောေး ' က် ရယ်အရငွွဲ့အသက်'ြင် ရှုရ ှုက်ခွင် မရြေးဟို ရခ ိုင်အမတ်ရပြော - မတ် ၁၇၊ ၂၀၂၀ 
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မွန်ပြည်နယ်လွှတ်ရတေ်ာတွင် ရရွေးရကောက်ခံလွှတ်ရတေ်ာအမတ်ရနရော (၂၃) ရနရောရှ သည် အနက် 

အမ   ေးသောေး ီမ ိုကရရစီအ ွ ွဲ့ခ  ြ်ြါတီက (၁၇) ရနရော အန ိုင်ရရှ ခ  ငြီေး မွန်ညီညွတ်ရရေးြါတီက (၆) ရနရော 

အန ိုင်ရရှ ခ  သည်။ တ ိုင်ေးရင်ေးသောေးလ မ   ေးရရေးရောမ ဆနဒနယ် (၃) ခိုစလံိုေးတွင် အမ   ေးသောေး ီမ ိုကရရစီအ ွ ွဲ့ 

ခ  ြ်ြါတီက အန ိုင်ရရှ ခ  ပခင်ေး ပ စ်သည်။8 

အမတ်ရနရော (၃၁) ရနရောရှ သည်  မွန်ပြည်နယ်လွှတ်ရတေ်ာတွင် ၂၀၂၀ ရရွေးရကောက်ြွ ရလ ်အရ အမ   ေး 

သောေး ီမ ိုကရရစီအ ွ ွဲ့ခ  ြ်ြါတီမှ (၁၇) ဦေး၊ မွန်ညီညွတ်ရရေးြါတီမှ (၆) ဦေးနှင်  တြ်မရတေ်ာသောေး က ိုယ်စောေး 

လှယ ် (၈) ဦေး ြါေင်မည်ပ စ်သည်။ ပြည်ရ ောင်စိုလွှတ်ရတေ်ာက ို ခ  ြ်က ိုင်ခွင် ရရှ ခ  သည်  အမ   ေးသောေး ီမ ို 

ကရရစီအ ွ ွဲ့ခ  ြ်ြါတီအရနပ င်  ပြည်နယ်လွှတ်ရတေ်ာက ိုယ်စောေးလှယ်ဦေးရရစိုစိုရြါင်ေး၏ (၅၅) ရောခ ိုင်နှုန်ေး 

နီေးြါေးက ို ရရှ ခ  ရော မွန်ပြည်နယ်လွှတ်ရတေ်ာက ိုလည်ေး ခ  ြ်က ိုင်ခွင် ရရှ ခ  သည်။ 

 

ဂ) န္ိငုင်ရံ ေးြါတမီျောေး 

၂၀၂၀ ရရွေးရကောက်ြွ တွင် ေင်ရရောက်ယှဉ်ငြ  င်ရန် စောရငေ်းသွင်ေးခ  သည်  န ိုင်ငံရရေးြါတီ (၉၃) ြါတီ ရှ ငြီေး 

  က်သ မ်ေးခံရသည်  ြါတီ (၂) ြါတီ ရှ ကော ရရွေးရကောက်ြွ မက င်ေးြသည် ရ သ ရ ကညော၍ ေင်ရရောက် 

မယှဉ်ငြ  င်န ိုင်သည်  ြါတီ (၄) ြါတီ ရှ သည်။ 

အမှန်တကယ်ေင်ရရောက်ယဉှ်ငြ  င်သည်  (၈၇) ြါတီအနက် (၁၉) ြါတီသော ရရွေးရကောက်ြွ ရအောင်န ိုင်ရ 

ခ  သည်။ မှတ်တမ်ေးမ ောေးအရ ၂၀၁၅ နှင်  ၂၀၂၀ ရရွေးရကောက်ြွ မ ောေးတွင် ဆက်တ ိုက်ရံှုေးန မ် ခ  သည်  ြါတီ 

ရြါင်ေး (၅၀) အ   ရှ သည်ဟို သ ရသည်။9 

မွန်ပြည်နယ်တွင် န ိုင်ငံရရေးြါတီရြါင်ေး (၁၆) ြါတီမှ က ိုယ်စောေးလှယရ်လောင်ေး (၂၅၇) ဦေးက ၂၀၂၀ 

ရရွေးရကောက်ြွ က ို ေင်ရရောက်ယှဉ်ငြ  င်ခ   ကရသေ်ာလည်ေး ြါတီ (၂) ခိုသော ရရွေးရကောက်ြွ  ရအောင်န ိုင်ခ   

သည်။ 

အမ   ေးသောေး ီမ ိုကရရစီအ ွ ွဲ့ခ  ြ်ြါတီမှ က ိုယ်စောေးလှယ် (၃၄) ဦေးနှင်  မွန်ညီညွတ်ရရေးြါတီမှ (၁၁) ဦေး 

အန ိုင်ရရှ ခ  ပခင်ေးပ စ်သည်။10 

                                                             
8 မွန်ပြည်နယ်၏ ၂၀၂၀ အရ ွရ ွရရွေးရကောက်ြွ ရလ ် က န်ေးဂဏန်ေးရ ော်ပြခ က်မ ောေး - သံလွင်တ ိုင်ေးမ ်- န ိုေင် ော ၁၁၊ ၂၀၂၀ 

9 ရရေွးရကောက်ြွ  နှစ်ကက မ်ဆက်ရံှုေးသည်  န ိုင်ငံရရေးြါတ ီ၅၀ ရှ  - Myanmar Now – န ိုေင် ော ၁၉၊ ၂၀၂၀ 

10 National Enlightenment Institute – န ိုေင် ော ၁၀၊ ၂၀၂၀ 
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အခန်ေး (၄) 

၂၀၂၀ ရ ွေးရကောကြွ်ွဲ၏  ယက်ကဉ်မှုမျောေး 

 

 

 

က) ရ ွေးရကောကြွ်ွဲမကျငေ်းြန္ိငုသ်ည်ူ့ ရန ောမျောေး 

၂၀၀၈ အရပခခံဥြရ အတည်ပြ ငြီေးရနှာက် ရရွေးရကောက်ြွ မ ောေးက ို သံိုေးကက မ်တ ိုင်တ ိုင် က င်ေးြခ  ငြီေး ပ စ် 

ရသေ်ာလည်ေး ပမန်မောန ိုင်ငံတွင် ရရွေးရကောက်ြွ မက င်ေးြန ိုင်သည်  မ ဆနဒနယ်မ ောေး ရှ ရနရသေးသည်။ 

ပြည်ရ ောင်စိုရရွေးရကောက်ြွ ရကေ်ာမရှင်၏ ၂၀၂၀ ရအောက်တ ို ောလ (၁၆) ရက်ရနို့  ိုတ်ပြန်ရ ကညော 

ခ က်အရ ရခ ိုင်ပြည်နယ်ရပမောက်ြ ိုင်ေးမှ (၉) ငမ  ွဲ့နယ်၊ ရှမ်ေးပြည်နယ်မှ (၆) ငမ  ွဲ့နယ်၊ ရခ ိုင်၊ ရှမ်ေး၊ မွန်၊ 

ကရငန်ှင်  ကခ င်ပြည်နယ်မ ောေးနှင်  ြ ခ ေးတ ိုင်ေးရ သကကီေးမှ ရက ေးရွောအိုြ်စိုရြါင်ေး (၅၅၈) ခိုတွင် 

ရရွေးရကောက်ြွ မက င်ေးြန ိုင်ခ  ရခ ။ 
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အဆ ိုြါအရရအတွက်သည် ၂၀၁၅ တွင် ရရွေးရကောက်ြွ မက င်ေးြန ိုင်သည် ရနရောမ ောေး က် ငမ  ွဲ့နယ်အောေး 

ပ င်  (၈) ငမ  ွဲ့နယ်၊ ရြ်ကွက်အောေးပ င်  (၂၃) ရြ်ကွက်နှင်  ရက ေးရွောအိုြ်စိုအောေးပ င်  (၁၀၅) ခို ြ ိုမ ောေးခ  ပခင်ေး 

လည်ေး ပ စ်သည်။11 

ရရွေးရကောက်ြွ မက င်ေးြန ိုင်သည်  ရနရောမ ောေးတွင် မွန်ပြည်နယ်  ီေးလင်ေးငမ  ွဲ့နယ် ရ ောရနှ်ာခီေးရက ေးရွော 

အိုြ်စိုလည်ေး ြါေင်လ က်ရှ ရော အဆ ိုြါရက ေးရွောအိုြ်စိုသည် ရရွေးရကောက်ြွ သံိုေးကက မ်ဆက်တ ိုက် မက င်ေးြ 

န ိုင်သည် ရနရော ပ စ်လောသည်။ 

“ရ ောရနော်ခီေးမှော  နီ္စှ်လညေ်း ကျွန်ရတော်တို ူ့  ောမှလြ်ုလို ူ့မ   ေး။  ွောမှောက အြ်ုချြုြ်ရ ေးမ ေးလညေ်း မရိှ 

ရတောူ့ လ ဦေးရ စော ငေ်းလညေ်း ရကောကလ်ို ူ့မ   ေး။ အွဲရကကောင်ူ့ မွဲစော ငေ်းပြြုစုလို ူ့ မ   ေး။ အဓိက,က 

လံပုခံြုရ ေးရကကောငေ်းရြူ့ါ" ဟု မွန်ပြည်နယ် ရရွေးရကောက်ြွ ရကေ်ာမရှင်အ ွ ွဲ့ခွ  အတွင်ေးရရေးမှြူေး ဦေးဟ ဏ်ေး 

လင်ေး က်က ရပြောြါသည်။12 

 

ရက ေးရွော (၅) ရွော ြါေင်ရသော ရ ောရနှ်ာခီေးရက ေးရွောအိုြ်စိုသည် ကရငအ်မ   ေးသောေးလွတ်ရပမောက်ရရေးတြ် 

၏ တြ်မဟော (၁) နှင်  တြ်မဟော (၅) လက်ရအောက်တွင် တည်ရှ သည်။ တ ိုင်ေးရင်ေးသောေးလက်နက်က ိုင် 

အ ွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး   န်ေးခ  ြ်ရောရနရောပ စ်သပ င်  ရရွေးရကောက်ြွ ရကေ်ာမရှင်က ရရွေးရကောက်ြွ က င်ေးြန ိုင် 

ရန် အ  ေးတလည်လံိုို့လစ ိုက် ကက  ေးြမ်ေးမှုမရှ ဟို  င်ပမင်ယ ဆ ွယ်ပ စ်ရနသည်။ 

၎င်ေးပြင် မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး၏ စီမံက န်ေးရ ေ်ာရဆောင်ရောငမ  ွဲ့နယ်ပ စ်သည်  ကရင် 

ပြည်နယ ်  ကောအင်ေးဆ ြ်ကကီေးငမ  ွဲ့နယ်မှ ရက ေးရွောအိုြ်စို (၉) အိုြ်စိုတွင်လည်ေး ရရွေးရကောက်ြွ မက င်ေးြ 

န ိုင်ခ  ရခ ။ ရရွေးရကောက်ြွ မက င်ေးြသည ် ရက ေးရွောအိုြ်စို ၉ အိုြ်စိုမှော  မ ဆနဒနယ်အမှတ် ၁  က်တွင် ရှ  

ကော အဆ ိုြါရွောမ ောေးသည် ကရငလ် မ   ေးတ ိုို့သောရန  ိုင်သည ်အတွက် ကရငြ်ါတီမ ောေး အ  နှာမည ် 

သရ ောရတွွဲ့ရကော မ ရြေးခွင ်ရရအောင် ည  န ှုင်ေး စီစဉ်ရြေးပခငေ်းမရှ ပခင်ေးမှောလည်ေး ရမေးခွန်ေး ိုတ်စရော ပ စ်ရန 

သည်ဟို ရ သတွင်ေး ရရွေးရကောက်ြွ  ရလ လောရစောင ် ကည ်သ  ရစောဆောမ ရ ောမှ န ိုေင် ောလ ၂၄၊ ၂၀၂၀ 

တွင် ရပြောသည်။ 

  ိုို့အပြင် ရကော ကရ တ်ငမ  ွဲ့နယ်အတွင်ေးရှ  ရက ေးရွောအိုြ်စို ခိုနစ်စို၊  ောြွန်ငမ  ွဲ့နယ်အတွင်ေးရှ  ရက ေးရွောအိုြ်စို 

၂၅ စို တ ိုို့သည်လည်ေး ၂၀၁၅ တွင်လည်ေး ရရွေးရကောက်ြွ  မက င်ေးြန ိုင်ပခင်ေးမရှ သည ်အတွက် အရပြောင်ေး 

အလ မရှ ရ ကောင်ေး ရတွွဲ့ရသည်။ 

                                                             
11 ရရေွးရကောက်ြွ  မက င်ေးြမည်  မ ဆနဒနယ် ၂၀၁၅  က် ြ ိုမ ောေးလော - ဧရောေတီသတင်ေးဌောန – ရအောက်တ ို ော ၁၇၊  ၂၀၂၀။ 

12 Baw Naw Hkee villagers lose right to vote for three consecutive elections – HURFOM – August 29, 2019 
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ခ) ရ ွေးရကောကြွ်ွဲနညေ်းဥြရ  ြု မ် (၁၀) ကိ ုပြငဆ်ငမ်ှု မပြြုလြ်ုပခငေ်း 

ရရွေးရကောက်ြွ နည်ေးဥြရ  ြို ်မ (၁၀) သည် ပမန်မောန ိုင်ငံအတွင်ေးရှ  ရရ ွဲ့ရပြောင်ေးရန  ိုင်သ နှင်  ရရ ွဲ့ရပြောင်ေး 

လိုြ်သောေးမ ောေး ဆနဒမ လွယ်က စွော ရြေးန ိုင်ရန်အတွက် ပြဌောန်ေး ောေးသည်  ဥြရ ပ စ်သည်။   ိုဥြရ က ို 

ပြငဆ်င်ြယ်  က်ရန် တ ိုင်ေးရင်ေးသောေးန ိုင်ငံရရေးြါတီမ ောေးက အစဉ်တစ ိုက် တ ိုက်တွန်ေးရတောင်ေးဆ ိုခ   က 

သည်။ 

 

ရက်ရြါင်ေး (၉၀) ကောလတ ိုရပြောင်ေးရရ ွဲ့ရန  ိုင်ရံိုမျှပ င်  မ ရြေးြ ိုင်ခွင် က ို ခွင် ပြ လ ိုက်သည် အတွက် 

(ဗမောမဟိုတ်ရသော)တ ိုင်ေးရင်ေးသောေးရ သအတွင်ေးရှ  ရ သခံတ ိုင်ေးရင်ေးသောေးလွှတ်ရတေ်ာက ိုယ်စောေးလှယ်မ ောေး 

၏ က ိုယ်စောေးပြ မှုသည် ရမေးခွန်ေး ိုတ်စရောပ စ်လောမည်ဟို (ဗမောမဟိုတ်ရသော) ဌောရနတ ိုင်ေးရင်ေးသောေး 

န ိုင်ငံရရေးြါတီမ ောေးက ရေ န် ောေးသည်။ 

၂၀၂၀ ရရွေးရကောက်ြွ တွင်လည်ေး အောဏောရ အမ   ေးသောေး 

 ီမ ိုကရရစီအ ွ ွဲ့ခ  ြ်ြါတီအရနပ င်  ရရ ွဲ့ရပြောင်ေးလိုြ်သောေး 

တ ိုို့၏ မ အမ ောေးစိုပ င်  မွန်ပြည်နယ် သံပ ြူဇရြ်ငမ  ွဲ့နယ် 

ပြည်နယ်လွှတ်ရတေ်ာ မ ဆနဒနယ်အမှတ် (၁) က ို အန ိုင်ရရှ  

ခ  ရ ကောင်ေး သံသယပ စ်မ သည်ဟို မွန်ညီညွတ်ရရေးြါတီ 

ရအောင်န ိုင်ရရေးရကေ်ာမတီက ရပြောဆ ိုခ  သည်။ 

“ကျွန်ရတေ်ာတ ိုို့ တွက် ောေးကရတော  ငမ  ွဲ့ရြေါ်မှော မ အရရအတွက်တစ်ေက်ရလောက်ရတော  ရ  ိုို့ရှ တော ရြါ   

ရနှ်ာ။  ါရြမ   အခိုက အ တစ်ေက်က ို မရ  ေး။ ရြ်ကွက် (၂) ခိုြ  န ိုင်တယ်။ တစ်ခ   ွဲ့ရြ်ကွက်မှောဆ ို မ ကွော 

ဟခ က် အမ ောေးအပြောေးန ို့က ို ရံှုေးတော။ အ  ါက ို သံသယပ စ်ရတော  မ စောရငေ်းက ို  ကည် ရတော လည်ေး မ ဆနဒ 

ရှင်ဦေးရရက မ ောေးရနတယ်။ အဓ ြပောယ်ကရတော  ရရ ွဲ့ရပြောင်ေးလိုြ်သောေးရတွ မ ောေးလောတောြ ။  ီလ ိုရံှုေးရတော 

က ရရ ွဲ့ရပြောင်ေးလိုြ်သောေးမ ရတွရ ကောင် လ ိုို့ ကျွန်ရတေ်ာတ ိုို့ သံသယပ စ်မ တယ်။ သက်ရသအခ ိုင်အမောန ို့ 

ဆက်လိုြ်သွောေးန ိုင်  ိုို့က ို အစည်ေးအရေေးရခေါ်(ငြီေး လိုြ်ရဆောင်သွောေးမယ်)” ဟို ရကေ်ာမတီဥကကဋ္ဌ န ိုင်ခ ိုစ ိုက်က 

ရပြောြါသည်။13 

 

                                                             
13 MUP Election Campaign Committee suspects NLD win is due to migrants’ votes – HURFOM – November 12, 2020 
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ဂ) တိငုေ်း ငေ်းသောေးလ မျြိုေးမွဲဆန္ဒနယ ်သတမှ်တရ်ြေး န် ပငငေ်းဆိပုခငေ်း 

၂၀၀၈  ွ ွဲ့စည်ေးြံိုအရပခခံဥြရ  အခန်ေး (၄) ြို ်မ (၁၆၁-ခ နှင်  ဂ) တ ိုင်ေးရ သကကီေး/ပြည်နယ်အတွင်ေး 

က ိုယ်ြ ိုင်အိုြ်ခ  ြ်ခွင် ရစီရင်စို ရရှ ငြီေးရသော တ ိုင်ေးရင်ေးသောေးလ မ   ေးမ ောေးမှအြ က န်တ ိုင်ေးရင်ေးသောေးလ မ   ေး 

မ ောေးသည် န ိုင်ငံရတေ်ာရှ  လ ဦေးရရစိုစိုရြါင်ေး၏ သိုည သမတစ်ရောခ ိုင်နှုန်ေးနှင် အ က်ရှ ြါက "တ ိုင်ေးရငေ်း 

သောေးလ မ   ေးရရေးရောေန်ကကီေး" တစ်ဦေး ရရွေးရကောက်တင်ရပမ ောက်န ိုင်သည်ဟို ပြဌောန်ေး ောေးသည်။ 

မွန်ပြည်နယ်တွင် ဗမော၊ ကရင်နှင်  ြအ ိုေ်ေး တ ိုင်ေးရင်ေးသောေးလ မ   ေးမ ောေးအတွက် တ ိုင်ေးရင်ေး သောေးလ မ   ေး မ ဆနဒ 

နယ ် (၃) ခို အသီေးသေီး သတ်မှတ်ရြေး ောေးခ  ရသေ်ာလည်ေး တနသသောရီ တ ိုင်ေးတွင်မ  မွန်လ မ   ေးမ ောေးအတွက် 

တ ိုင်ေးရင်ေး သောေးလ မ   ေး မ ဆနဒနယ်သတ်မှတ်ရြေးခ  ပခင်ေး မရှ ရခ ။ တနသသောရီတ ိုင်ေး အ  ေးသပ င်  ရရပ ြူ 

ငမ  ွဲ့နယ်တွင် မွန်လ မ   ေးအမ ောေးစို ရန  ိုင် လ က်ရှ သည်။ 

 

“၂၀၁၃ မှော စော ငေ်းရကောကရ်တောူ့ (မွန်လ မျိြုေး) (၆) ရသောငေ်းရကျော် ရိှတယ။် အွဲစော ငေ်းကိ ုသကဆ်ိုင ်ော 

ဌောနရတကွိ ု ၂၀၁၅ ရ ွေးရကောကြွ်ွဲအမီ ြုိ ူ့ခွဲူ့တယ။်  ါရြမယ်ူ့ မွန်လ မျိြုေးတိငုေ်း ငေ်းသောေးလ မျိြုေးရ ေး 

 ောေန်ကကေီးတစ်ရန ော  မလောခွဲူ့  ေး။ သ တို ူ့(အစိုေး ဌောနဆိုင ်ော) ရပြောတောကရတောူ့ သ တို ူ့အမ်ိရထောငစ်ု 

စော ငေ်းအတိငုေ်းဆိ ုင ် (မွန်လ မျိြုေးက) သံေုးရသောငေ်းရကျော်ရလောကြ်ွဲ ရိှတယတ်ွဲူ့။ (သ တို ူ့စော ငေ်းအ ) 

ငါေးရသောငေ်းမရကျော်တွဲူ့အတကွ်ရကကောင်ူ့ တိငုေ်း ငေ်းသောေးရ ေး ောေန်ကကေီး မ   ေးရြါ ူ့။   ီ ၂၀၂၀ မှောလညေ်း 

ဆကတ်ငပ်ြခွဲူ့တယ။်  ါရြမယ်ူ့ တနသသော ီတိငုေ်းရ သကကေီးလွှတရ်တော်အတကွ် မွန်လ မျိြုေးတိငုေ်း ငေ်း 

သောေးလ မျိြုေးရ ေး ောေန်ကကေီးရန ော သတမှ်တမ်ရြေးခွဲူ့  ေး" ဟို တနသသောရီတ ိုင်ေးရ သကကီေးရှ  မွန်လ မ   ေးမ ောေး 

စောရငေ်းရကောက်ခံရရေး ဦေးရဆောင်လိုြ်က ိုင်ရနသ  မ ရငွရလေးက ရပြောြါသည်။14 

မွန်ပြည်နယ် တ ိုင်ေးရင်ေးသောေးလ မ   ေးမ ဆနဒနယ် (၃) ခိုစလံိုေးတွင် လက်ရှ အောဏော အမ   ေးသောေး ီမ ိုကရရစီ 

အ ွ ွဲ့ခ  ြ်ြါတီမှ က ိုယ်စောေးလှယ်ရလောင်ေးမ ောေးကသော အန ိုင်ရရှ ခ  ငြီေး15 ကရငပ်ြည်နယ် မွန်တ ိုင်ေးရင်ေးသောေး 

လ မ   ေးမ ဆနဒနယ်တွင် မွန်ညီညွတ်ရရေးြါတီမှ က ိုယ်စောေးလှယ်ရလောင်ေးက အန ိုင်ရရှ ခ  သည်။16 

                                                             
14 Non-Burmese people lose ethnic representation rights when registered as “Bamar” – HURFOM – August 14, 2020 

15 မွန်ပြည်နယ် တ ိုင်ေးရင်ေးသောေးလ မ   ေးမ ဆနဒနယ် သံိုေးခို၏ ရရွေးရကောက်ြွ မ ရလ ် လက်မှတရ်ရေး  ိုေးအတည်ပြ ၊ အန ိုင်ရက ိုယ်စောေးလှယ်ရလောင်ေးတစ်ဦေး    

                      တက်ရရောက်ပခငေ်း မရှ သပ င်  ရေ န်ရှုတ်ခ ခံရ – BNI Multimedia Group – န ိုေင် ော ၁၁၊ ၂၀၂၀။ 

16 ကရင်ပြည်နယ်က တ ိုင်ေးရင်ေးသောေးမ ရနရောရလ ်ရတွက ို ရရေွးရကော်ရ ကညော - 7Day News – န ိုေင် ော ၁၄၊ ၂၀၂၀ 
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20 မတလ် -၂၀၂၁ 

၂၀၁၄ သန်ေးရခါင်စောရငေ်းအရ န ိုင်ငံရတေ်ာ၏လ ဦေးရရ စိုစိုရြါင်ေးသည် သန်ေး (၅၀) ရက ေ်ာ ရှ သပ င်  လ ဦေးရရ 

(၅) ရသောင်ေးရက ေ်ာြါက သက်ဆ ိုင်ရောပြည်နယ်/တ ိုင်ေးရ သကကီေးလွှတ်ရတေ်ာတွင် တ ိုင်ေးရင်ေးသောေးလ မ   ေး 

ရရေးရောေန်ကကီေးတစ်ရနရော ရရှ မည်ပ စ်သည်။ 

ဃ) န္ိငုသ် အကန်ုယ  ရ ွေးရကောကြွ်ွဲစနစ ်

ပမန်မောန ိုင်ငံ၏ ရရွေးရကောက်ြွ စနစ်သည် "န ိုင်သ အကိုန်ယ " ရရွေးရကောက်ြွ စနစ် (First-Past-The-Post 

– FPTP) ပ စ်သည် အတွက် တစ်န ိုင်ငံလံိုေးအတ ိုင်ေးအတောပ င်  ရရွေးရကောက်ြွ ေင်မငြ  င်န ိုင်ရသော ဌောရန 

တ ိုင်ေးရင်ေးသောေးန ိုင်ငံရရေးြါတီမ ောေးအတွက် မျှတသည်  စနစ်တစ်ခို မဟိုတ်ရခ ။ 
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၂၀၀၈  ွ ွဲ့စည်ေးြံိုအရပခခံဥြရ အရ အစ ိုေးရအ ွ ွဲ့၏ အကကီေးအက ပ စ်သည်  န ိုင်ငံရတေ်ာသမမတက ို 

ပြည်ရ ောင်စိုလွှတ်ရတေ်ာက ခန်ို့အြ်ရသည်ပ စ်ရော ရရွေးရကောက်ြွ တွင် ရအောင်န ိုင်သည် ြါတီသည် 

ဥြရ ပြ မဏ္ဍ  င်ပ စ်သည်  ပြည်ရ ောင်စိုလွှတ်ရတေ်ာက ို   န်ေးခ  ြ်န ိုင်သည်သောမက အိုြ်ခ  ြ်ရရေးမဏ္ဍ  င် 

ပ စ်သည်  န ိုင်ငံရတေ်ာအစ ိုေးရက ိုြါ စီမံခန်ို့ခွ မှု ပြ လိုြ်န ိုင်မည်ပ စ်သည်။ 

၎င်ေးပြင် ပြည်နယ်နှင်  တ ိုင်ေးရ သကကီေးေန်ကကီေးခ  ြ်မ ောေးက ို န ိုင်ငံရတေ်ာသမမတကြင် အတည်ပြ ခန်ို့အြ် 

ရသည်ပ စ်ရော ပြည်ရ ောင်စိုလွှတ်ရတေ်ာအမတ်ရနရော၏ (၅၀) ရောခ ိုင်နှုန်ေးပ စ်ရသော အမတ်ရနရော (၃၃၂) 

 က်ြ ို၍ ရရွေးရကောက်ြွ ရအောင်န ိုင်သည် ြါတီသည် ပြည်ရ ောင်စိုအရရေးသောမက တ ိုင်ေးရ သကကီေးမ ောေး 

နှင်  ပြည်နယ်မ ောေး၏အရရေးက ိုြါ   န်ေးခ  ြ်စီမံန ိုင်မည် ပ စ်သည်။ 

 က် ရယ်စနစ်က ို အရကောင်အ ည်ရ ောမ်ည်ဟို ရ ကွေးရ ကေ်ာ ောေးသည်  ပမန်မောန ိုင်ငံအရနပ င်  န ိုင်သ  

အကိုန်ယ  ( FPTP ) ရရွေးရကောက်ြွ စနစ်က ို ဆက်လက်က င် သံိုေးရနမည်ဆ ိုြါက ပြည်နယ်အရပခပြ  

တ ိုင်ေးရင်ေးသောေးြါတီမ ောေးသည် ပြည်မမှအင်အောေးကကီေး န ိုင်ငံရရေးြါတီမ ောေးက ို ယှဉ်ငြ  င်န ိုင်ရန် မလွယ်က  

သပ င်  ရရရှည်တွင် လံိုေးြါေးြါေးကော ရြ ောက်သွောေးန ိုင်သည်  အရပခအရနရှ လောန ိုင်သည်။17 

လက်ရှ ရရွေးရကောက်ြွ စနစ်ရ ကောင်  ပြည်ရ ောင်စိုလွှတ်ရတေ်ာတွင် (ဗမောမဟိုတ်ရသော) တ ိုင်ေးရင်ေးသောေး 

လွှတ်ရတေ်ာက ိုယ်စောေးလှယ်မ ောေးသည် လ နည်ေးစိုပ စ်ရနသည် အတွက် တ ိုင်ေးရင်ေးသောေးအရရေးက ို တင်ပြ 

ရဆွေးရနွေးပခင်ေး ပြ လိုြ်န ိုင်မည်မဟိုတ်သည် အပြင် တ ိုင်ေးရင်ေးသောေးရရေးရောနှင် ြတ်သက်သည်  ဥြရ  

တစ်ခိုတရလက ိုမျှ အတည်ပြ ပြဌောန်ေးန ိုင်မည် မဟိုတ်ရခ ။ 

 

 

 

 

                                                             
17 လက်ရှ ရရွေးရကောက်ြွ စနစ်က လ နည်ေးစိုတ ိုင်ေးရင်ေးသောေးြါတီမ ောေးအတွက် မျှတမှုရှ ြါသလောေး - မွန်သတင်ေးရအဂ င်စီ - န ိုေင် ော ၂၀၊ ၂၀၂၀ 
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အခန်ေး (၅) 

၂၀၂၀ ရ ွေးရကောကြွ်ွဲဆိငု ်ော 

ရစောငူ့က်ကညူ့  ်ရလူ့လောမှုမျောေး 

မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေးအရနပ င်  ရရွေးရကောက်ြွ ရစောင်  ကည် ရလ လောမှုက ို သီေးသန်ေးလိုြ် 

ရဆောင်ခ  ပခင်ေး မရှ ရသေ်ာလည်ေး ၂၀၂၀ ရရွေးရကောက်ြွ ပ စ်စဉ်က ို ရစောင်  ကည် ရလ လောခ   ကသည်  

အ ွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး၊ လွှတ်ရတေ်ာက ိုယ်စောေးလှယ်မ ောေးနှင်  ရစတနှာ ေန် မ်ေးမ ောေးက ို သီေးပခောေးရတွွဲ့ဆံိုရမေးပမန်ေး 

ငြီေး ရရွေးရကောက်ြွ ပ စ်စဉ်က ို ရလ လောသံိုေးသြ်ခ  သည်။ 

၂၀၂၀ ရရွေးရကောက်ြွ တွင် စီမံခန်ို့ခွ မှုဆ ိုင်ရော အောေးနည်ေးခ က်မ ောေး ရှ ရသေ်ာလည်ေး ရရွေးရကောက်ြွ ရလ ်မှော 

လက်ခံန ိုင် ွယ်ပ စ်ရ ကောင်ေး ပမန်မောန ိုင်ငံတစ်ေန်ေးလံိုေးရှ  မ ရံိုရြါင်ေး (၃၉,၀၀၀) ရက ေ်ာက ို ရလ လော 



လက ်သန််းတ  ို့၏ ပ ဲ့တင်သ ံ                                                                                      မွန်ပြညလ် ူ့အခငွ ်အရရေးရ ောင်ရ ေးရငှ်ေး 

 

 
23 မတလ် -၂၀၂၁ 

ရစောင်  ကည် ခ  သည်  ရရွေးရကောက်ြွ ဆ ိုင်ရောပြည်သ ူ့လှုြ်ရှောေးမှုအ ွ ွဲ့ (PACE) ၏ အမှုရဆောင် ါရ ိုက်တော 

ဦေးစ ိုင်ေးရ ရက ေ်ာစွောပမင် က ရပြော ကောေး ောေးသည်။18 

မွန်ပြည်နယ်တွင် ငြီေးခ  သည်  ၂၀၁၅ ရရွေးရကောက်ြွ တွင် ရရွေးရကောက်ြွ ရစောင်  ကည် ရလ လောရရေးအ ွ ွဲ့ 

(၁၇)  ွ ွဲ့အ  19 ရှ ခ  ရသေ်ာလည်ေး ယခို ၂၀၂၀ ရရွေးရကောက်ြွ တွင်မ  ရရွေးရကောက်ြွ တရောေးေင်ရစောင်  ကည်  

ရလ လောခွင် ရရှ  ောေးသည်  အ ွ ွဲ့ (၂)  ွ ွဲ့သော ရှ သည်ဟို မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေးက သ ရှ  

 ောေးသည်။ ရရွေးရကောက်ြွ ရစောင်  ကည် ရလ လောရရေးအ ွ ွဲ့အရရအတွက်နှင် ြတ်သက်၍ ြ ိုမ ိုတ က သည်  

သတင်ေးရရှ န ိုင်ရန် မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေးက မွန်ပြည်နယ်ရရွေးရကောက်ြွ ရကေ်ာမရှင် 

အ ွ ွဲ့ခွ က ို ဆက်သွယ်ရမေးပမန်ေးရန် အကက မ်ကက မ်ကက  ေးစောေးခ  ရသေ်ာလည်ေး မရအောင်ပမင်ခ  ရခ ။ 

 

က) မွန်ပြညန်ယရ် ွေးရကောကြွ်ွဲရစောင်ူ့ကကည်ူ့ရလူ့လောရ ေးအ ွွဲွဲ့မျောေး၏  

ရတွွဲ့ ရိှချကမ်ျောေး  

မွန်ပြည်နယ်တွင် ၂၀၂၀ ရရွေးရကောက်ြွ က ို တရောေးေင်ရစောင်  ကည် ရလ လောခ  သည်  အ ွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး၏ 

ရပြော ကောေးခ က်အရ က ိုဗစ်ကောလကက  တင်မ စနစ်ရ ကောင်  ကက  တင်မ ရြေးသ  သက်ကကီေးရွယ်အ ိုမ ောေး ြ ိုမ ို 

မ ောေးပြောေးလောရသေ်ာလည်ေး မ ြံိုေးလံိုခခံ ရရေးနှင်  လျှ  ွဲ့ေှက်မ ရြေးစနစ်တွင် အောေးနည်ေးခ က်မ ောေး ရှ ရနသည်ဟို 

ဆ ိုသည်။ 

“က ိုဗစ်ကောလမှောလိုြ်ရတ   ရရွေးရကောက်ြွ ပ စ်တ  အတွက် အသက်ကကီေးတ  သ ရတွ မ ရံိုက ို လောစရောမလ ို 

ရအောင်၊ ရရွေးရကောက်ြွ ရနို့မှောလည်ေး မ ရြေးတ  လ ဦေးရရနည်ေးရအောင် လိုြ်ခ င်တ  အတွက်ရ ကောင် မ ိုို့လ ိုို့ 

ကက  တင်မ စနစ်က ို လိုြ်လ ိုက်တော။ အ လ ိုလိုြ်လ ိုက်ရတော  မ ရြေးတ  သ ရတွ မ ောေးလောတယ်။  ါရြမယ်  

တစ်ခ   ွဲ့ရနရောမှော အမှောေးအယွင်ေးရလေးရတွ ရတွွဲ့ရတယ်။ အဓ က,ကရတော  မ ြံိုေးက ို ရြ်ကွက်လှည် ငြီေး 

သယ်တ  အခါမှော မ ြံိုေးလံိုခခံ ရရေးကက  ေးရတွ ြ က်ရနတော ရတွွဲ့ရတယ်” ဟို မွန်ပြည်နယ်လ  ိုဆံိုရြ်ဥကကဋ္ဌ 

ဦေးရမောင်ရမောင်ရဇေ်ာ ွန်ေးက ရပြောြါသည်။ 

COVID-19 က ေးစက်ရရောဂါဆ ိုင်ရော ကန်ို့သတ်ြ တ်ြင်ခ က်မ ောေးရ ကောင်  မ ဆနဒရှင်အမ ောေးအပြောေးမှော 

ရရွေးရကောက်ြွ ဆ ိုင်ရော အသ ြညောရြေးသင်တန်ေးမ ောေးနှင်    ရတွွဲ့မှုမရှ ရ ကောင်ေး မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အရရေး 

ရ ောင်ရ ေးရှင်ေး၏ ရရွေးရကောက်ြွ အကက  အစီရင်ခံစောပ စ်သည်  “ ယ် ကဉ်မရှ မှ လွတ်မျှတ” အစီရင်ခံစော 

                                                             
18 ရရေွးရကောက်ြွ ဆ ိုင်ရော စီမံခန်ို့ခွ မှု အောေးနည်ေးခ က်ရှ ရသောလ်ည်ေး ရလ ်မှော လက်ခံစရောရှ သည်ဟို ဆ ို - The Voice -  ီဇင် ော ၂၂၊ ၂၀၂၀။ 

19 မွန်ပြည်နယ်၌ ရရေွးရကောကြ်ွ ရစောင်  ကည် ရလ လောမည် အ ွ ွဲ့ ရလျှောက် ောေးမှု မရှ ရသေး - DVB – ဩဂိုတ် ၁၈၊ ၂၀၂၀။ 
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24 မတလ် -၂၀၂၁ 

တွင် ရ ော်ပြခ  ငြီေးပ စ်သည်။ ရရွေးရကောက်ြွ ြညောရြေးသင်တန်ေးမ ောေးနှင်    ရတွွဲ့မှုမရှ ပခင်ေးသည် လက် 

ရတွွဲ့မ ရြေးပခင်ေးက ို   ခ ိုက်ရစသည်။ 

“သက်ကကီေးရွယ်အ ိုရတွပ စ်တ  အခါက မ ရြေးြံိုနည်ေးစနစ်က ို ရမ ရန ကတယ။် က ိုဗစ်ပ စ်ရနတ  အတွက် 

ရ ကောင် မ ိုို့ ရရွေးရကောက်ြွ အသ ြညောရြေးရတွ အောေးနည်ေးတ  အခါက ရတော  မ  ယလ် ိုရြေးရမလ ဆ ိုတော 

မသ  က  ေး။ မသ ရတော  ြါလောတ  သ ရတွက ို  ယ်လ ိုလိုြ်ရမလ  ရမေးရတောရြါ  ။ အ မှော (ကက  တင်မ  

လောရကောက်တ  ေန် မ်ေးရတွက ို) သ တ ိုို့(မ ဆနဒရှင်ရတွ)အစောေး တံဆ ြ်တံိုေး ိုရြေး  ိုို့  ောညောရပြောရတ   

အခါရတွ ရှ တယ်။ အ လ ို (က ိုယ်စောေး) ိုရြေးလ ိုက်ရတော   ောြ ရပြောရပြော လျှ  ွဲ့ေှက်မ ရြေးစနစ်က ို အနည်ေး 

န ို့အမ ောေး   ခ ိုက်တောရြါ  ။ မ ရြေးတ  သ က ရက ရက နြ်နြ်န ို့ က ိုယ်စောေး ိုခ ိုင်ေးတောမ ောေးတယ်လ ိုို့ရတော  

သ ရတယ”် ဟို ဦေးရမောင်ရမောင်ရဇေ်ာ ွန်ေးက ရပြောြါသည်။ 

COVID-19 က ေးစက်ရရောဂါကောလအတွင်ေး က င်ေးြပြ လိုြ်သည်  ရရွေးရကောက်ြွ ပ စ်သည် အတွက် မ ဆနဒ 

ရှင်ပြည်သ မ ောေးအရနပ င်  က န်ေးမောရရေးဆ ိုင်ရော သတ်မှတ်ခ က်မ ောေးနှင် အညီ မ ရြေးန ိုင်ရန်  ိုတ်ပြန် 

ညွှန် ကောေး ောေးရသေ်ာလည်ေး လက်ရတွွဲ့တွင်မ  လ ိုအြ်ခ က်မ ောေး၊ အောေးနည်ေးခ က်မ ောေး ရှ ခ  သည်။ 

 

“န ိုေင် ော (၈) ရက်ရနို့ မ လောရြေးတ  ပြည်သ  

ရတွက ို လက်ရဆေးရည်ရြေးတယ။် Mask  

(နှှာရခါင်ေးစည်ေး) ရေရြေး ောေးတယ်။ က ိုယ်အြ  

ခ  န်လည်ေး တ ိုင်ေးတယ်။ ( ါရြမယ် ) တစ်ခ   ွဲ့ 

မ ဆနဒရှင်ရတွက က ိုယ် ရွောန ို့ က ိုယ်ြ ဆ ိုငြီေး 

လက်မရဆေးတ  သ လည်ေး ရှ တယ်။ မ ရံို  မှောြ  

စည်ေးမ ဉ်ေးစည်ေးကမ်ေး ခ  ောေးတယ်။ မ ရံို အပြင် 

 က် တန်ေးစီတ  ရနရောမှောရတော  စည်ေးစနစ်မက  

  ေး” ဟို မ ရံိုမ ောေးတွင် က ိုယ်တ ိုင်က ိုယ်က  ရလ လောရစောင်  ကည် ခ  သ  ရစတနှာ ေန် မ်ေးတစ်ဦေးပ စ်သည်  

မငေ်းရ ိုရ ောက ရပြောြါသည်။ 

“မ ရံိုအတွင်ေးမှော က ိုဗစ်စည်ေးမ ဉ်ေးန ို့ က ိုက်ညီရြမ   မ ရံိုအပြငမ်ှော တန်ေးစီတောရတော  က ိုဗစ်စည်ေးမ ဉ်ေးန ို့  ယ် 

လ ိုမှ မက ိုက်ညီ  ေး။ မ ရြေးတော ပမန်ပမန်ငြီေးခ င်ရတော  အတင်ေးတန်ေးစီ ကတယ။် ရကေ်ာမရှင်အ ွ ွဲ့ေင် 

ရတွက တစ်ရယောက်န ို့တစ်ရယောက် (၃) ရြအကွောရနြါလ ိုို့  ယ်လ ိုြ ရပြောရပြော မ ရံိုအပြင် က်မှော 

ရတော  တောေးလ ိုို့မရ  ေး” ဟို မွန်ပြည်နယ်လ  ိုဆံိုရြ်ဥကကဋ္ဌ ဦေးရမောင်ရမောင်ရဇေ်ာ ွန်ေးက ရပြောြါသည်။ 
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25 မတလ် -၂၀၂၁ 

မွန်ပြည်နယ်လ  ိုဆံိုရြ်သည် ရရွေးရကောက်ြွ က ို ရစောင်  ကည် ရလ လောရန် မွန်ပြည်နယ်ရရွေးရကောက်ြွ  

ရကေ်ာမရှင်အ ွ ွဲ့ခွ  ံတွင် တရောေးေင်မှတ်ြံိုတင် ောေးသည်  အ ွ ွဲ့အစည်ေးပ စ်ငြီေး  ိုတ ယအကက မ်မ စောရင်ေး 

ရ ကညောကြ် ောေးသည် အခ  န်တွင် ရရွေးရကောက်ြွ ရကေ်ာမရှင်အ ွ ွဲ့ခွ ရံိုေးရြါင်ေး (၆၆) ရံိုေးနှင်  မ ရြေးသည် ရနို့ 

တွင် မ ရံိုရြါင်ေး (၇၉) ရံိုတွင် ရလ လောရစောင်  ကည် မှု ပြ လိုြ်ခ  သည်။ ၎င်ေးပြင် ကက  တင်မ ရြေးသည် ပ စ်စဉ် 

(၁၂၇) ခိုက ိုလည်ေး ရစောင်  ကည် ရလ လောခ  သည်။ ရစောင်  ကည် ရလ လောမှုက ို မွန်ပြည်နယ်အတွင်ေးရှ  

ငမ  ွဲ့နယ ်(၁၀) ငမ  ွဲ့နယ်စလံိုေးတွင် လိုြ်ရဆောင်ခ  ပခင်ေးလည်ေး ပ စ်သည်။ 

 

ခ) အပခောေးနညေ်းပ င်ူ့သန်စွမ်ေးသ မျောေးမွဲရြေးမှု ရစောင်ူ့ကကည်ူ့ရလူ့လောမှု 

၂၀၂၀ အရ ွရ ွရရွေးရကောက်ြွ တွင် အပခောေးနည်ေးပ င် သန်စွမ်ေးသ မ ဆနဒရှင်မ ောေး လွယ်က ရခ ောရမွွဲ့စွော 

မ ရြေးန ိုင်ရန်အတွက် မ ရံိုမှြူေးမ ောေးနှင်  မ ရံိုေန် မ်ေးမ ောေးက က ညီရဆောင်ရွက်ရြေးမည်ပ စ်ရ ကောင်ေး မွန်ပြည် 

နယ ်ရရွေးရကောက်ြွ ရကေ်ာမရှင်အ ွ ွဲ့ခွ  အတွင်ေးရရေးမှြူေး ဦေးဟ ဏ်ေးလင်ေး င်က ရပြော ကောေး ောေး သည်။20 

သ ိုို့ရသေ်ာ ၂၀၂၀ ရရွေးရကောက်ြွ တွင် အပခောေးနည်ေးပ င် သန်စွမ်ေးသ မ ောေးြါေင်ခွင် က ို ရလ လောရစောင်  ကည်  

ခ  သည်  ပမန်မောန ိုင်ငံ မသန်စွမ်ေးသ မ ောေးရရှွဲ့ရဆောင်အ ွ ွဲ့၏ ရတွွဲ့ရှ ခ က်အရ ၂၀၂၀ ရရွေးရကောက်ြွ တွင် 

အပခောေးနည်ေးပ င် သန်စွမ်ေးသ မ ဆနဒရှင်မ ောေးအတွက် အ  ေးတလည်ပြငဆ်င်ရဆောင်ရွက် ောေးမှုမ ောေး မရှ  

ရ ကောင်ေး သ ရသည်။ 

“ကျွန်ရတေ်ာတ ိုို့ ရစောင်  ကည် တောက မ ရံိုရတွမှော မသန်စွမ်ေးရတွန ို့ြတ်သက်ငြီေး  ယ်ရလောက် 

awareness ရှ  (ဂရိုပြ လိုြ်ရဆောင် ောေး)သလ ။ ငြီေးရတော  မ ရံိုမှြူေးရတကွ ို မသန်စွမ်ေးရတွ (မ ရြေးရောမှော 

က ညီ  ိုို့)  ယလ် ိုြံိုစံန ို့ သင်တန်ေးရြေး ောေးသလ ရြါ  ။ အ  ါရတွန ို့ြတ်သက်ငြီေး (ရရွေးရကောက်ြွ ရကေ်ာ 

မရှင်က) (၇၅) ရောခ ိုင်နှုန်ေး  ည် သွင်ေးစဉ်ေးစောေးမှု မရှ တောက ို ရတွွဲ့ရတယ"် ဟို ပမန်မောန ိုင်ငံ မသန်စွမ်ေး 

သ မ ောေးရရှွဲ့ရဆောင်အ ွ ွဲ့၏ ရရေးငမ  ွဲ့နယ်ဥကကဋ္ဌ ဦေးရဇေ်ာ ွန်ေးဦေးက ရပြောြါသည်။ 

အပခောေးနည်ေးပ င် သန်စွမ်ေးသ မ ောေးအတွက် သီေးသန်ို့မ ရံိုမ ောေး  ောေးရှ မည်မဟိုတ်ဟို မွန်ပြည်နယ်ရရွေး 

ရကောက်ြွ ရကေ်ာမရှင်အ ွ ွဲ့ခွ က ရပြောဆ ို ောေးသက  သ ိုို့ြင် မွန်ပြည်နယ်ရှ  မ ရံိုမ ောေးတွင် အပခောေးနည်ေးပ င်  

သန်စွမ်ေးသ မ ဆနဒရှင်မ ောေးအတွက် ပြငဆ်င်ရဆောင်ရွက် ောေးမှုမ ောေး အောေးနည်ေးလ က်ရှ သည်။ 

“Wheelchair (လက်တွန်ေးလှည်ေး)ရတ ွ မရှ   ေး။ မ ရံိုရတွမှော မသန်စွမ်ေးန ို့ြတ်သက်ငြီေး သီေးသန်ို့လိုြ် 

 ောေးတော မရှ   ေး။ အပမင်အောရံို(ခ   ွဲ့တ  သ ရတွ)  ယ်လ ိုမ ရြေးရမလ ။ အ ကောေးအောရံို(ခ   ွဲ့တ  သ ရတွ) 

                                                             
20 UEC to provide assistance for voters with disabilities – HURFOM – June 23, 2020 
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26 မတလ် -၂၀၂၁ 

 ယလ် ိုမ ရြေးရမလ ။ ဥောဏ်ရည်ခ   ွဲ့ယွင်ေးတ  သ ရတွ မ  ယ်လ ိုရြေးရမလ ။ မသန်စွမ်ေးန ို့ြတ်သက်ငြီေး 

သ တ ိုို့(မ ရံိုေန် မ်ေးရတွ)မှော awareness (မရှ   ေး)” ဟို  ဦေးရဇေ်ာ ွန်ေးဦေးက မှတ်ခ က်ပြ ြါသည်။ 

COVID-19 က ေးစက်ရရောဂါကောလအတွင်ေး မ ရံိုတွင် လ စိုလ ရေေးပ စ်ပခင်ေးက ို ရလျှော ခ သည် အရနပ င်  

မ ဆနဒရှင်အမ   ေးအစောေး အမ ောေးအပြောေးက ို ကက  တင်မ   ည် ခွင် ပြ ခ  ရော အပခောေးနည်ေးပ င် သန်စွမ်ေးသ  

မ ဆနဒရှင်မ ောေးလည်ေး ကက  တင်မ  ည် ခွင် ရခ  သည်။ ကက  တင်မ  ည် ခွင် ရသပ င်  မ ရံိုသ ိုို့ လောရရောက်မ ရြေး 

သည်  အပခောေးနည်ေးပ င် သန်စွမ်ေးသ မ ဆနဒရှင်အရရအတွက်လည်ေး နည်ေးြါေးခ  သည်။ 

“မသန်စွမ်ေးရတွ မ လောရြေးတော သ ြ်မရတွွဲ့ရ  ေး။ မသန်စွမ်ေးရတွက ို သီေးသန်ို့မ ရြေးရစတ  စနစ် အသံိုေးပြ  

တောက ို ကျွန်ရတေ်ာသ ြ်မကက  က်  ေး။ မသန်စွမ်ေးတ ိုင်ေး ကက  တင်မ ရြေးရမယ်ဆ ိုတောမ   ေးက မပ စ်သင်   ေး 

ရလ။  ါက ရနှာက်ဆက်တွ ပြဿနှာအရနန ို့ ြွင် လင်ေးပမင်သောမှုမရှ သလ ို ပ စ်ရနတောရြ ါရနှ်ာ” ဟို  

ဦေးရဇေ်ာ ွန်ေးဦေးက သံိုေးသြ်ြါသည်။ 

 

ရနှာက်ရနှာင်က င်ေးြမည်  ရရွေးရကောက်ြွ မ ောေးတွင် မ ရံိုမ ောေး၌ Wheelchair (လက်တွန်ေးလှည်ေး)မ ောေး၊ 

Wheelchair သွောေးလမ်ေးမ ောေးနှင်  လက်စမ်ေးစော(မ လက်မှတ်)မ ောေး  ောေးရှ သွောေးရန် လ ိုအြ်ရ ကောင်ေး ပမန်မော 

န ိုင်ငံ မသန်စွမ်ေးသ မ ောေးရရှွဲ့ရဆောင်အ ွ ွဲ့၏ ရရေးငမ  ွဲ့နယ်ရံိုေးခွ က အကကံပြ တ ိုက်တွန်ေး ောေးသည်။ 
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ဂ) လွှတရ်တောက်ိယုစ်ောေးလယှရ်လောငေ်းမျောေး၏ ရစောင်ူ့ကကည်ူ့ရလူ့လောမှု21 

၂၀၂၀ ရရွေးရကောက်ြွ က ို ရစောင်  ကည် ရလ လောခ  သည်  လွှတ်ရတေ်ာက ိုယ်စောေးလှယ်ရလောင်ေးမ ောေးက 

သက်ဆ ိုင်ရောရရွေးရကောက်ြွ ရကေ်ာမရှင်အ ွ ွဲ့ခွ မ ောေးတွင် အောေးနည်ေးခ က်မ ောေး ရှ ရနရ ကောင်ေး၊ ရကေ်ာမရှင် 

အ ွ ွဲ့ခွ မ ောေးအရြေါ် န ိုင်ငံရရေးြါတီမ ောေး၏ လွှမ်ေးမ ိုေးမှုမ ောေး ရှ ရနရ ကောင်ေး၊ မ ဆနဒရှင်ပြည်သ မ ောေးအရြေါ် ငခ မ်ေး 

ရပခောက်မှုအခ   ွဲ့က ို ရတွွဲ့ရှ ခ  ရ ကောင်ေး ရပြော ကောေးခ   ကသည်။ 

"မ လက်မှတ် ိုတ်ရြေးတ  အခါမှော မှောေးငြီေး ိုတ်ရြေးတောတ ိုို့ ဥြမော ပြည်နယ်လွှတ်ရတေ်ာမ လက်မှတ်က ို 

တ ိုင်ေးရင်ေးသောေးမ လက်မှတ် ိုတ်ရြေးတောမ   ေးရတွ ရှ တယ်။ ရနှာက်ငြီေး ရကေ်ာမရှင်ရတွက မ ဆနဒရှင် 

သက်ရသခံလက်မှတ်ပ န်ို့ရေတ  အခါမှော တစ်ခ   ွဲ့ရနရောမှောအဆင်ရပြတယ်။ တစ်ခ   ွဲ့ရနရောမှော အဆင် 

မရပြတောရတွရှ တယ်။ ဥြရ မှောက သက်ရသခံမ လက်မှတ်က ို မ ဆနဒရှင်ရတွရ ွဲ့ အ မ်တ ိုင်ရောရရောက် 

ပ န်ို့ရေရြေးရမယ်လ ိုို့ ဆ ို ောေးတယ်။ အခိုကရတော  တစ်ခ   ွဲ့ရွောရတွမှော ရကေ်ာမရှင်က အ မ်တ ိုင်ရောရရောက် 

မပ န်ို့ရေရြေးန ိုင်  ေး။ ပြည်သ ရတွက ိုယ်တ ိုင် သွောေးယ ရတောမ   ေး အ သလ ိုရတွရှ တယ်" ဟို ရရေးငမ  ွဲ့နယ် 

မ ဆနဒနယ်အမှတ် (၂) မှ ပြည်နယ်လွှတ်ရတေ်ာက ိုယ်စောေးလှယ်(ရလောင်ေး)မငေ်းရအောင်  ေးက ရပြောြါသည်။ 

က   က်မရရောငမ  ွဲ့နယ် ပြည်နယ်မ ဆနဒနယ်အမှတ် (၁) မ ှ က ိုယ်စောေးလှယ်ရလောင်ေး ရ ေါ်ညွန်ို့ရီ (ခ) 

မ စနဒှာနန်ကလည်ေး “ကက  တင်မ လော ည်  

တ   သက်ကကီေးရွယ်အ ိုရတွ၊ မ မရြေးတတ်တ   

သက်ကကီေးရွယ်အ ို ရတွ၊ စောမ တ်တတ်တ   

အသက်ကကီေးသ ရတွက ရတော  သ တ ိုို့န ို့အတ  

ြါလောတ   မ သောေးစိုေင်ရတွက က ညီငြီေး 

တံဆ ြ်တံိုေး ိုရြေးခွင် ရှ ရြမယ်  ရြ်ရက ေး 

ရကေ်ာမရှင်က လက်မခံ  ေး။ ရြ်ရက ေးက 

လက်မခံရတော  ကျွန်မတ ိုို့က ငမ  ွဲ့နယ်အ   

ည   န ှုင်ေးရတယ်။ အဆင်ရပြသွောေးတယ။် 

အဆင်ရပြသွောေးရြမယ်  ရက ေးရွောမှောရတော  ရကေ်ာမရှင်ကရတော  ဆက်ငြီေး အက ြ်က ိုင်ရနဆ ြ ” ဟို ရပြော 

ြါသည်။ 

 

                                                             
21 Candidates say weakness, irregularities and party influence impacting advance voting – HURFOM – November 7, 2020 
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မ ဆနဒရှင်တစ်ဦေးလျှင် ပြည်သ ူ့လွှတ်ရတေ်ာ၊ အမ   ေးသောေးလွှတ်ရတေ်ာနှင်  ပြည်နယ်လွှတ်ရတေ်ာတ ိုို့အတွက် 

ဆနဒမ လက်မှတ် (၃) ရစောင် (သ ိုို့မဟိုတ)် တ ိုင်ေးရင်ေးသောေးလ မ   ေးမ ဆနဒနယ်ြါ မ ရြေးခွင် ရှ မည်ဆ ိုြါက (၄) 

ရစောင် ရရှ ရမည်ပ စ်ရသေ်ာလည်ေး အခ   ွဲ့မ ရံိုမ ောေးတွင် ဆနဒမ လက်မှတ်အပြည် အစံို မရရှ ခ  သည်မ ောေး 

လည်ေး ရှ ရနသည်။ 

“ကက  တင်မ ြ မရနို့က က   က်မရရောငမ  ွဲ့မှော ပ စ်သွောေးတယ။် ပြည်နယ်လွှတ်ရတေ်ာမ လက်မှတ်က ို  ိုတ် 

မရြေး  ေး။ အမ   ေးသောေးလွှတ်ရတေ်ာန ို့ ပြည်သ ူ့လွှတ်ရတေ်ာ ရနှာက်ငြီေး တ ိုင်ေးရင်ေးသောေးရရေးရောလွှတ်ရတေ်ာက ို 

ြ   ိုတ်ရြေးတယ်။  ါရြမယ်  အ လ ရတွက ို ပြန်ရခေါ်ငြီေး အသစ်ပြန် ည် ခ ိုင်ေးလ ိုက်တယ်” ဟို ဟို 

မ စနဒှာနန်က ရှင်ေးပြြါသည်။ 

ရရွေးရကောက်ြွ က စစရြ်မ ောေး ရဆောင်ရွက်ရောတွင် အင်အောေးကကီေးန ိုင်ငံရရေးြါတီမ ောေး၏ ဩဇောလွှမ်ေးမ ိုေးမှု 

ရှ ရနပခင်ေးက ိုလည်ေး လွှတ်ရတေ်ာက ိုယ်စောေးလှယ်ရလောင်ေးမ ောေးက ရတွွဲ့ရှ ခ  သည်။ 

"ကျွန်ရတေ်ာတ ိုို့ က်မှောရတော  မ ဆနဒရှင်သက်ရသခံလက်မှတ်ပ န်ို့ရေတ  အခါမှော ရကေ်ာမရှင်ရတွက 

ပ န်ို့ရေရတယ်။ ပ န်ို့ရေတ  အခါမှော  ောက ိုသွောေးရတွွဲ့ရသလ ဆ ိုရတော  ရကေ်ာမရှင်အောေးလံိုေးက ို ရပြောတော 

မဟိုတ်  ေးရြ ါရနှ်ာ။ --- ြါတီက ို ရ ောက်ခံတ  ရကေ်ာမရှင်တစ်ခ   ွဲ့က သက်ရသခံလက်မှတ် 

ပ န်ို့ရေတ  အခါမှော --- ြါတီ က ိုရ ောက်ခံတ  ပြည်သ ရတွက ိုြ  သက်ရသခံမ လက်မှတ်ရေရြေးတယ်။ 

မရ ောက်ခံတ  သ က ရတော  သ တ ိုို့မရြေး  ေး" ဟို သံပ ြူဇရြ်ငမ  ွဲ့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်ရတေ်ာ မ ဆနဒနယ် 

အမှတ်(၁)မ ှလွှတ်ရတေ်ာက ိုယ်စောေးလှယ်ရလောင်ေး ဦေး ွန်ေးပမင် ရက ေ်ာ (ခ) န ိုင်မင်ေးလတ်က ရပြောြါသည်။ 

မငေ်းရအောင်  ေးကလည်ေး "ရနှာက်တစ်ခိုက တစ်ခ   ွဲ့ရနရောရတွမှော ြါတီရတွရ ွဲ့  သဇောလွှမ်ေးမ ိုေးမှုရတွ ရှ ရန 

တယ။် ရပြောရမယ်ဆ ို --- ြါတီ ဆ ိုြါစ ိုို့။ သ တ ိုို့ သဇောရှ တ  ရနရောရတွမှော သ တ ိုို့လိုြ်ခ င်သလ ိုလိုြ်ရန က 

တောရတွရှ တယ်။ တစ်ပခောေးရနရော ရတွမှောလ  သ တ ိုို့က ေင်ရရောက်စွက် က် တောမ   ေးရှ တယ။် ဥြမော 

မ ဆနဒရှင်ပြည်သ ရတွ ရ ကောက်လောရအောင် ရပြောဆ ိုတောမ   ေးရတွရှ တယ်” ဟို မှတ်ခ က်ပြ ြါသည်။ 

လွှတ်ရတေ်ာက ိုယ်စောေးလှယ်မ ောေးအရနပ င်  ၎င်ေးတ ိုို့မ ဆနဒနယ်မ ောေး၏ သံသယပ စ် ွယ်မ ရလ ်မ ောေးက ို 

အတည်ပြ န ိုင်ရန်အတွက် သက်ဆ ိုင်ရောငမ  ွဲ့နယ်ရရွေးရကောက်ြွ ရကေ်ာမရှင်အ ွ ွဲ့ခွ မ ောေး ံ ရရွေးရကောက်ြွ  

ဆ ိုင်ရောအခ က်အလက်မ ောေးရတောင်ေးခံရောတွင် အဆင်မရပြမှုမ ောေး ရှ ခ  သည်။ 

“န ိုေင် ော (၁၁) ရက်ရနို့က ြံိုစံ (၁၆) သွောေးယ ရတော  ငမ  ွဲ့နယ်ရကေ်ာမရှင်က ရြေးြ ိုင်ခွင် မရှ   ေး ရပြော 

တယ။် ြံိုစံ (၁၆) လ ိုခ င်ရင် ရြ်ရက ေးရကေ်ာမရှင်အလ ိုက် မ တတြူက ေးယ လ ိုို့ ရပြောတယ။် က   က်မရရောမှော 

မ ရံို (၉၀) ရလောက်ရှ တော ကျွန်မတ ိုို့က  ယ်လ ိုလိုြ်န ိုင်မလ ။ …. ၂၀၁၅ တိုန်ေးကလည်ေး ကျွန်မ ေင်ငြ  င် 

တယ။် ငမ  ွဲ့နယ်ရကေ်ာမရှင်က ြံိုစံ (၁၆) န ို့ ြံိုစံ (၁၉) ရြေးတယ။်  ီနှစ်က သွောေးရတောင်ေးလည်ေး မရြေး  ေး" 
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29 မတလ် -၂၀၂၁ 

ဟို က   က်မရရောငမ  ွဲ့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်ရတေ်ာမ ဆနဒနယ် အမှတ် (၁) တွင် ေင်ရရောက်ယဉှ်ငြ  င်ခ  သည်  

မွန်ညီညွတ်ရရေးြါတီလွှတ်ရတေ်ာက ိုယ်စောေးလှယ်ရလောင်ေး မ စနဒှာနန်က ရပြောြါသည်။22 

 

ပြည်ရ ောင်စိုရရွေးရကောက်ြွ ရကေ်ာမရှင်နှင်  ငမ  ွဲ့နယ်ရရွေးရကောက်ြွ ရကေ်ာမရှင်အ ွ ွဲ့ခွ မ ောေး၏ အရ ွရ ွ 

ရရွေးရကောက်ြွ နှင် ြတ်သက်ရသော ရဆောင်ရွက်ခ က်မ ောေးအရြေါ် မွန်ပြည်နယ် သံပ ြူဇရြ်ငမ  ွဲ့နယ်ရှ  

န ိုင်ငံရရေးြါတီမ ောေးကလည်ေး ရက နြ်မှုမရှ ခ  သည်က ို ရတွွဲ့ရသည်။ 

 

“မ စောရငေ်းရတွ ပြန်ည    ိုို့အတွက် ငမ  ွဲ့နယ်ရရွေးရကောက်ြွ ရကေ်ာမရှင်အ ွ ွဲ့ခွ  ံမှော စောရင်ေးရတွ ရတောင်ေး ောေး 

တယ။် အစက ခရ ိုင်ရကေ်ာမရှင်က ခွင် ပြ ရင် ရမယ်ရပြောတယ်။ ရနှာက်က ရတော  ပြည်ရ ောင်စို 

ရရွေးရကောက်ြွ ရကေ်ာမရှင်က ခွင် ပြ မှ ရြေးလ ိုို့ရမယ်  ြ်ရပြောပြန်တယ။် ရတောင်ေးဆ ိုခ က်အရြေါ် လ ိုက် 

ရလ ောမရြေးန ိုင်  ေးလ ိုို့ အရ ကောင်ေးပြန်လောတယ်" ဟို သံပ ြူဇရြ်ငမ  ွဲ့နယ် ပြည်သ ူ့လွှတ်ရတေ်ာက ိုယ်စောေး 

လှယအ်တွက် ေင်ရရောက်ယှဉ်ငြ  င်ခ  သည်  န ိုင်ဗညောေးအ န် ရခေါ် န ိုင်ရအောင်ပမင် စ န်က ရပြောြါသည်။23 

 

ြ ိုမ ိုရကောင်ေးမွန်ငြီေး လွတ်လြ်မျှတသည်  ရရွေးရကောက်ြွ ပ စ်ရန်အတွက် ရရွေးရကောက်ြွ ရစောင်  ကည်  

ရလ လောရရေးက ို ြ ိုမ ို  ရရောက်စွော လိုြ်က ိုင်ရဆောင်ရွက်သွောေးရန် လ ိုအြ်ရ ကောင်ေး လွှတ်ရတေ်ာက ိုယ်စောေး 

လှယရ်လောင်ေးမ ောေးက မှတ်ခ က်ပြ ခ  ြါသည်။ 

 

"ကက  တင်မ န ို့ြတ်သက်လ ိုို့ တစ်န ိုင်ငံလံိုေးက ိုခခံ ငြီေး ရပြောရမယ်ဆ ို လွတ်လြ်ငြီေး တရောေးမျှတမှုရှ တ  ရရွေး 

ရကောက်ြွ လ ိုို့ လက်ခံန ိုင်ရလောက်တ  အရနအ ောေးမှော အောေးနည်ေးရနရသေးတယ။်  ယ်လ ိုြ ပ စ်ပ စ် ရရွေး 

ရကောက်ြွ ေင်ငြ  င်မယ်  န ိုင်ငံရရေးြါတီရတွ၊ အရြ် က်အ ွ ွဲ့အစည်ေးရတွ၊ ရရွေးရကောက်ြွ ရစောင်  ကည်  

ရလ လောရရေးအ ွ ွဲ့ရတွအောေးလံိုေး ေ ိုင်ေးေန်ေးငြီေး ရသရသခ ောခ ောရစောင်  ကည် မယ်ဆ ိုရင် ြ ိုငြီေး  ရရောက်မှု 

ရှ န ိုင်တယ်။ က ိုဗစ်ကောလမှော ရရွေးရကောက်ြွ က င်ေးြရတော လွယ်ရတော မလွယ်  ေး" ဟို န ိုင်မင်ေးလတ်က 

သံိုေးသြ်ြါသည်။ 

                                                             
22 MUP questions some electoral results: Township Election Sub-commission refuse to provide information – HURFOM – November 21,       

                      2020 

23 Thanbyuzayat political parties unsatisfied with UEC response – HURFOM – December 15, 2020 
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အခန်ေး (၆) 

တ ောေးစွွဲဆိမုှု၊ ြိတြ်ငတ်ောေးပမစမ်ှု၊ 

ခခိမ်ေးရပခောကမ်ှုန္ငှ်ူ့ ကန် ူ့ကကွမ်ှုမျောေး 

၂၀၂၀ ရရွေးရကောက်ြွ ကောလအတွင်ေး မွန်ပြည်နယ်၌ န ိုင်ငံရရေးြါတီ ဆ ိုင်ေး ိုတ်မ ောေး  က်စီေးပခင်ေးရ ကောင်  

တရောေးစွ ဆ ိုမှု (၃) မှု၊ လွှတ်ရတေ်ာက ိုယ်စောေးလှယ်ရလောင်ေးမ ောေးအောေး လ မှုကွန်ရက်တွင် ရေ န်ရပြောဆ ိုပခင်ေး 

ရ ကောင်ေး တရောေးစွ ဆ ိုမှု (၁) မှု၊ အောဏောြ ိုင်မ ောေးက ရရွေးရကောက်ြွ ဆ ိုင်ရောလှုြ်ရှောေးမှုက ို ြ တ်ြင်တောေးပမစ်မှု 

(၂) မှု၊ မ ဆနဒရှင်ပြည်သ မ ောေးအရြေါ် ငခ မ်ေးရပခောက်မှု (၁) မှု၊ မ ရံိုအတွင်ေး မ မသမောမှု ပြ လိုြ်ရန် ကက  ေးြမ်ေးမှု 

(၂) မှုနှင်  အန ိုင်ရလွှတ်ရတေ်ာက ိုယ်စောေးလှယ်က ို တရောေးစွ ဆ ိုကန်ို့ကွက်လွှောတင်သွင်ေးသည်  အမှု (၂) မှု 

ပ စ်ြွောေးခ  သည်။ 

အ က်ြါအရရအတွက်မ ောေးသည် မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေးက ရကောက်ခံရရှ သည် အရရ 

အတွက်မ ောေးသောပ စ်ငြီေး လက်ရတွွဲ့တွင် ယခိုအရရအတွက် က် ြ ိုမ ိုသည်လည်ေး ပ စ်န ိုင်ြါသည်။ 
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31 မတလ် -၂၀၂၁ 

က) တ ောေးစွွဲဆိမုှုမျောေး 

မွန်ပြည်နယ် က   က်မရရောငမ  ွဲ့နယ် ရကော သတ်ရက ေးရွောတွင် ၂၀၂၀ စက်တင် ောလ (၁၁) ရက်ရနို့၌ 

လည်ေးရကောင်ေး၊24 ရြါင်ငမ  ွဲ့နယ်  န်ေးြင်ရခ ောင်ကကီေးရက ေးရွောတွင် စက်တင် ောလ (၁၄) ရက်ရနို့၌လည်ေး 

ရကောင်ေး၊ ရရေးငမ  ွဲ့နယ ်အံ င်ရက ေးရွောအိုြ်စိုတွင် န ိုေင် ောလ (၁၂) ရက်ရနို့၌လည်ေးရကောင်ေး25 အမ   ေးသောေး 

 ီမ ိုကရရစီအ ွ ွဲ့ခ  ြ်၏ ရရွေးရကောက်ြွ ရအောင်န ိုင်ရရေးနှင်  ြါတီဆ ိုင်ေး ိုတမ် ောေး   က်ဆီေးခံခ  ရသည်။ 

က   က်မရရောငမ  ွဲ့နယ်မှ လက်ရှ အမ   ေးသောေးလွှတ်ရတေ်ာက ိုယ်စောေးလှယ် ဦေးခင်ရဇေ်ာဦေးက “အမ   ေးသောေး ီမ ို 

ကရရစီအ ွ ွဲ့ခ  ြ်ရ ွဲ့ ဂိုဏ်သ ကခော၊ ဆရောတ ိုို့ရ ွဲ့ဂိုဏ်သ ကခော ငြီေးရတော  သ   က်ဆီေးလ ိုက်တ   ဗီန ိုင်ေးရြေါ်မှော 

န ိုင်ငံရတေ်ာအတ ိုင်ြင်ခံြိုဂ္  လ် ရ ေါ်ရအောင်ဆန်ေးစို ကည်ြံို ြါတယ်။ အမ   ေးသောေး ီမ ိုကရရစီအ ွ ွဲ့ခ  ြ်ရ ွဲ့ 

နှာယကြံိုလည်ေး ြါတယ်။  ါရ ကောင်  ဂိုဏ်သ ကခောအရ အမှု ွင် လ ိုက်တယ်။  ီလ ိုမ   ေးအမှုမ ွင်   ေးဆ ိုရင် 

ဆရောတ ိုို့ရ ောင် ောေးတ   ဆ ိုင်ေး ိုတ်ရတွ  တစ်ခိုမှက န်မှောမဟိုတ်  ေး” ဟို ရပြောသည်။26 

အမ   ေးသောေး ီမ ိုကရရစီအ ွ ွဲ့ခ  ြ် (NLD) ြါတီနှင်  က ိုယ်စောေးလှယ်ရလောင်ေးမ ောေးက ို အသရရြ က်ရအောင် 

လ မှုကွန်ရက်ရြေါ်တွင်ရရေးသောေးသည်ဟိုဆ ိုကော Mi Htaw Mon Facebook အရကောင် ြ ိုင်ရှင်က ို ၂၀၂၀ 

ရအောက်တ ို ော (၃) ရက်ရနို့က ရခ ောင်ေးဆံိုငမ  ွဲ့နယ်၊ ကမနင်ေးရက ေးရွော (NLD)ြါတီ ရြ်ရက ေး အတွင်ေး 

ရရေးမှြူေးပ စ်သ  ဦေးန ိုင်န ိုင်ေင်ေးက ဆက်သွယ်ရရေးဥြရ ြို ်မ ၆၆(ဃ)ပ င်  အမှု ွင် တ ိုင်တန်ေး ခ  သည်။  

“အစ်မတင် ောေးတ   ြ ိုစ် ရ ကောင်  ရြ်ရက ေးအတွင်ေးရရေးမှြူေး 

ဦေးန ိုင်န ိုင်ေင်ေးက အစ်မက ို ြို ်မ ၆၆(ဃ)န ို့ အမှု ွင်  ောေးတယ်။ 

၆၆(ဃ) ရပမောက်/မရပမောက်ဆ ိုတောက ို စစ်ရဆေးမယ်၊ စစ်ရဆေး 

လ ိုို့ ရပမောက်ရင် အမှုရင်ဆ ိုင်ရမယ်ရြါ  ။ အခိုရလောရလော 

ဆယ်ရတော  အစ်မသံိုေးရနတ   ိုန်ေးက ို သ မ်ေး ောေးတယ်။ အစ်မ 

အောမခံရ  ိုို့ လ တစ်ရယောက်က လက်မှတ်  ိုေးရြေးလ ိုက် ရ 

တယ။် သရ ောက အစ်မက တရောေးခံရြါ  ” ဟို အမှု ွင် ခံရသ  

Mi Htaw Mon ရခေါ် မ တင်ရဌေးမွန်က ဆ ိုသည်။27 

ရြါင်ငမ  ွဲ့နယ် အင်ေးရပဗောင်ရက ေးရွောအိုြ်စို၊ တံခွန်တ ိုင်ရက ေးရွောရှ  မ ရံိုအမှတ် (၁) တွင် ၂၀၂၀ ရအောက်တ ို 

 ောလ (၂၉) ရက်ရနို့က စတင်၍ အသက်(၆၀)နှင် အ က် မ ဆနဒရှင်ပြည်သ မ ောေး ကက  တင်မ ရြေးခ  ရော 

                                                             
24 NLD’s election campaign poster destroyed in Kyaikmayaw – HURFOM – September 15, 2020 

25 ရရေးငမ  ွဲ့ အံ င်ရက ေးရွောရှ  NLD ြါတီရံိုေးဆ ိုင်ေး ိုတ်   ကဆ်ီေးခံရ – Myanmar Pressphoto Agency – November 14, 2020 

26 NLD’s election campaign poster destroyed in Kyaikmayaw – HURFOM – September 15, 2020 

27 NLD village Secretary cites defamation citing Section 66(d) of the Telecommunication law – HURFOM – October 7, 2020 
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UEC အမှတ်အသောေးမြါ တံဆ ြ်တံိုေးအတိုပ င်  ကက  တင်မ ရြေးရနပခင်ေးက ို န ိုေင် ော (၁) ရက်ရနို့က စ စစ် 

ရတွွဲ့ရှ ခ  သက  သ ိုို့28 ၂၀၂၀ န ိုေင် ောလ (၈) ရက်ရနို့ ရရွေးရကောက်ြွ ရနို့တွင် မွန်ပြည်နယ် ရရေးငမ  ွဲ့နယ်  

အစင်ရက ေးရွောနယ်ရပမ (၁၀) ရှ  မ ရံိုအမှတ ် (၆) အေင်ရြါက်၌ ပြည်ရ ောင်စိုကကံ ခ ိုင်ရရေးနှင်  

 ွံွဲ့င   ေးရရေးြါတီ၏ မ ရံိုရစောင်  ကည် ရရေးက ိုယ်စောေးလှယ်အမ   ေးသမီေးတစ်ဦေး ံမှ UEC အမှတ်အသောေးြါ 

တံဆ ြ်တံိုေးတစ်ခိုနှင်  တံဆ ြ်တံိုေးအတိုတစ်ခို စစ်ရဆေးရတွွဲ့ရှ ခ  သည်။ 

အဆ ိုြါအမ   ေးသမီေးက ို ရောဇသတ်ကကီေးြို ်မ (၄၂၀) လ မ်လည်မှုနှင်  ြို ်မ (၄၆၈) လ မ်လည်အတိုပြ မှု 

တ ိုို့ပ င်  ရရေးငမ  ွဲ့မရ စခန်ေးတွင် အမှု ွင် အရရေးယ  ောေးသည်။29 

 

ခ) ြိတြ်ငတ်ောေးဆေီးမှုမျောေး 

မွန်ပြည်နယ် ရရေးငမ  ွဲ့ ငမ  ွဲ့မရ ေးကကီေးအတွင်ေးရှ  ရ ေးသည်မ ောေးက ၎င်ေးတ ိုို့ရ ောက်ခံအောေးရြေးသည်  

န ိုင်ငံရရေးြါတီ၏အလံမ ောေးက ို ၎င်ေးတ ိုို့ဆ ိုင်ခန်ေးမ ောေးတွင် စ ိုက်  ခ  ရော ငမ  ွဲ့နယ်စည်ြင်သောယောရရေး 

ရကေ်ာမတီက ၂၀၂၀ ရအောက်တ ို ောလ (၆) ရက်ရနို့တွင် ညွှန် ကောေးစော ိုတ်ပြန်ငြီေး တောေးပမစ်ခ  သက  သ ိုို့  

မွန်ပြည်နယ် သ င်အစည်ေးအရံိုေးကလည်ေး "မွန်ပြည်နယ်အတွင်ေးရှ  သ င်အနိုြညောသမောေးအရနပ င်  

ကပြရ  ေ်ာရပ ငြီေး မ ဆွယ်စည်ေးရံိုေးလျှင် တရောေးဥြရ အတ ိုင်ေး ဆက်လက်ရဆောင်ရွက်သွောေးပခင်ေး 

ခံရမည်ပ စ်ရ ကောင်ေး မွန်ပြည်နယ်ေန်ကကီေးခ  ြ် နှုတ်မ န်ို့" ဟို ၎င်ေးတ ိုို့၏ Facebook စောမ က်နှှာတွင် 

ရရေးသောေးခ  သည်။30 

“ ါက အ ကြ်က ိုင်ငခ မ်ေးရပခောက်တ  ြံိုစံတစ်မ   ေးြ ။ မ ဆွယ်စည်ေးရံိုေးတယဆ် ိုတောမ   ေးက သ ူ့အခွင် အရရေးန ို့သ  

သ ူ့ရ ောက်ခံမှုန ို့သ  ရှ  ကတောခ ည်ေးြ ။ မရ ောက်ခံန ို့ အောေးမရြေးန ို့လ ိုို့ တောေးလ ိုို့မရ  ေး။ ရနှာက်တစ်ခိုက 

(တ ိုင်ေးရင်ေးသောေးြါတီရတွက ို) အင်န ို့အောေးန ို့ အောေးရြေးရ ောက်ခံလ ိုက်ရတော  သ တ ိုို့(အောဏောြ ိုင်)ရတွက 

 ကည် မရ  ေး  င်ြါတယ်။ ( ောပ စ်ပ စ်)  ီက စစက ငခ မ်ေးရပခောက်တောလ ိုို့ြ  ကျွန်ရတေ်ာရတော  ပမင်တယ်" 

ဟို ရရေးငမ  ွဲ့ခံတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။ 

 

 

                                                             
28 Improper voting ballot stamps found in Paung Township – HURFOM – November 6, 2020 

29 USDP polling station representative charged for violations of electoral and criminal laws – HURFOM – November 11, 2020 

30 Authorities attempt to restrict growing support to competing political and ethnic parties – HURFOM – October 8, 2020 
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ဂ) ခခိမ်ေးရပခောကမ်ှု 

COVID-19 က ေးစက်ရရောဂါကောလအတွင်ေး န ိုင်ငံရတေ်ာအစ ိုေးရက ရြေးအြ်ခ  ရသော ရ ောက်ြံ ရ ကေးမ ောေးက ို 

အရ ကောင်ေးပြ ၍ မ ဆနဒရှင်ပြည်သ မ ောေးအရြေါ် မရလ ေ်ာဩဇော အသံိုေးပြ ကော ငခ မ်ေးရပခောက်ခ  သည်လည်ေး 

ရှ သည်။ 

“ကွမ်ငန်ေးရက ေးရွောမှောက ရတော  အစ ိုေးရရ ောက်ြံ ရ ကေး နှစ်ရသောင်ေးလက်ခံ ောေးတ  သ ရတွကရတော  

ကက  တင်မ  သွောေးမရြေးရ   ေး။  ောလ ိုို့လ ဆ ိုရတော  က ိုယ်ကက  က်တ  ြါတီက ို မ မရြေးရမှောစ ိုေးလ ိုို့။  ရ ောက်ြံ  

ရ ကေးနှစ်ရသောင်ေးရ ောေးတ  သ ရတွက --- ြါတီက ိုြ  မ ရြေးရမယ်လ ိုို့ ရ ောက်ြံ ရ ကေးလောရြေးသွောေးတ   

သ က ငခ မ်ေးရပခောက် ောေးတောရှ တယ်။  အ လ ရတွက ို ကျွန်မတ ိုို့က ပြန်ရှင်ေးပြ ရြေးလ ိုက်တယ်။  ါရြမယ်  

ရ ောက်ြံ ရ ကေးနှစ်ရသောင်ေးရ ောေးတ  သ ရတွက ို မ သွောေးရြေးတ  ရနို့က ရင် ကောေးန ို့လောကက  မယ်၊ ငြီေးရင် 

သ တ ိုို့က ို မ  ည် ရြေးရမယ်လ ိုို့ အ  ီလ ိုမတရောေးငခ မ်ေးရပခောက် ောေးတောမ   ေးရှ တယ်။  ီ က်မှောက ရတော  

အဓ ကပြဿနှာက ရ ောက်ြံ ရ ကေးနှစ်ရသောင်ေး လက်ခံ ောေးတ  သ ရတွက ို အက ြ်က ိုင်ရနတောြ ” ဟို 

က   က်မရရောငမ  ွဲ့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်ရတေ်ာက ိုယ်စောေးလှယ်ရလောင်ေး မ စနဒှာနန်က ရပြောြါသည်။ 

 

ဃ) အန္ိငု ်လွှတရ်တောက်ိယုစ်ောေးလယှက်ိ ုတ ောေးစွွဲဆိကုန် ူ့ကကွပ်ခငေ်း 

၂၀၂၀ န ိုေင် ောလ (၂၃) ရက်ရနို့တွင် မွန်ပြည်နယ် က   က်မရရောငမ  ွဲ့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်ရတေ်ာ 

မ ဆနဒနယ်ရပမအမှတ် (၁) တွင် အန ိုင်ရရှ ခ  ရသော အမ   ေးသောေး ီမ ိုကရရစီအ ွ ွဲ့ခ  ြ်ြါတီ(NLD)မ ှပြည်နယ် 

လွှတ်ရတေ်ာက ိုယ်စောေးလှယ် ရ ေါ်ခင်မ   ေးပမင် က ို မွန်ညီညွတ်ရရေးြါတီ ပြည်နယ်လွှတ်ရတေ်ာက ိုယ်စောေး 

လှယရ်လောင်ေး၏ က ိုယ်စောေးလှယ်တစ်ဦေးက ရရွေးရကောက်ြွ ဥြရ ြါ ြို ်မ (၂) ခိုပ င်  ရခ ောင်ေးနှစ်ခွနယ်ရပမ 

ရ စခန်ေး၌ အမှု ွင် ခ  သည်။ 

ရ ေါ်ခင်မ   ေးပမင် သည် န ိုေင် ောလ (၈) ရက် ရရွေးရကောက်ြွ ရနို့တွင် မ စောရငေ်းတွင် မြါေင်သည်  ရြါ  ရလော 

ရက ေးရွောမှ ရွောသ ရွောသောေး (၁၈) ဦေး မ ရြေးန ိုင်ရန်အတွက် ရြ်ရက ေးရရွေးရကောက်ြွ ရကေ်ာမရှင်က ို 

ငခ မ်ေးရပခောက်ရပြောဆ ိုခ  သည်ဟို ဆ ိုသည်။ 

“အဓ က,က မ စောရငေ်းမှော မြါတ  သ ရတွက ို အတင်ေးမ ရြေးခ ိုင်ေးတော။ လွှတ်ရတေ်ာက ိုယ်စောေးလှယ် 

တစ်ရယောက်ရ ွဲ့ အောဏောက ိုသံိုေးငြီေးရတော  မ ရံိုြရေိုဏ်န ို့ ရြ (၂၀) (၃၀) အတွင်ေးမှော ရက ေးရွောရရွေးရကောက်ြွ  

ရကေ်ာမရှင်က ို ငခ မ်ေးရပခောက်တယ်။  ီလ ို မတရောေးတောရတွက ို ပြည်သ ရတွက  ကောေးသ ရင် န ိုင်ငံရရေးက ို 
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စ တ်ကိုန်သွောေးမှောစ ိုေးတ  အတွက် အမှု ွင် တ ိုင် ကောေးရတောြါ" ဟို က ိုယ်စောေးလှယ်ပ စ်သ  မ စိုမွန်က 

ရပြောြါသည်။31 

  ိုို့အတ  အမ   ေးသောေး ီမ ိုကရရစီအ ွ ွဲ့ခ  ြ်ြါတီက မွန်ပြည်နယ် ရခ ောင်ေးဆံိုငမ  ွဲ့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်ရတေ်ာ 

မ ဆနဒနယ်အမှတ် (၁) တွင် အန ိုင်ရရှ ခ  သည ် မွန်ညီညွတ်ရရေးြါတီမှ လက်ရှ မွန်ပြည်နယ်လွှတ်ရတေ်ာ 

 ိုဥကကဋ္ဌ ရ ါက်တောရအောင်န ိုင်ဦေးက ို ကနိ်ု့ကွက်လွှောတင်သွင်ေး ောေးသည်။ 

“ရလောရလောဆယ်ရတော  ကျွန်ရတေ်ာလည်ေး ကနိ်ု့ကွက် ောေးတောရလောက်ြ   ကောေးသ  ောေးတယ။် အရသေး 

စ တ ်မသ ရရသေးရတော  မရပြောခ င်ရသေး  ေး။  ောအရ ကောင်ေးက စစရ ကောင ် ကနိ်ု့ကွက်တယ်ဆ ို တောလည်ေး 

မသ ရရသေး  ေး။ ရကေ်ာမရှင်က အရ ကောင်ေး ကောေးလောမယ်ဆ ိုရင် ကျွန်ရတေ်ာပြန်ရပြောြါ  မယ်” ဟို  

ရ ါက်တောရအောင်န ိုင်ဦေးက ရပြောြါသည်။ 

ရခ ောင်ေးဆံိုငမ  ွဲ့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်ရတေ်ာမ ဆနဒနယ်အမှတ် (၁) တွင် မွန်ညီညွတ်ရရေးြါတီမှ ရ ါက်တော 

ရအောင်န ိုင်ဦေးက အမ   ေးသောေး ီမ ိုကရရစီအ ွ ွဲ့ခ  ြ်ြါတီမှ မွန်ပြည်နယ်အစ ိုေးရ စည်ြင်သောယောရရေးနှင ် 

ရဆောက်လိုြ်ရရေးေန်ကကီေးဌောန လက်ရှ ေန်ကကီေးပ စ်သ  ဦေးမင်ေးရက ေ်ာလွင်က ို အန ိုင်ရရှ  ောေးပခင်ေး ပ စ် 

သည်။32 

အမ   ေးသောေး ီမ ိုကရရစီအ ွ ွဲ့ခ  ြ်ြါတီအရနပ င်  ပြည်ရ ောင်စိုရရွေးရကောက်ြွ ရကေ်ာမရှင် ံ ကနိ်ု့ကွက်လွှော 

(၁၇) မှု တင်သွင်ေး ောေးငြီေး အပခောေးတစ် က်တွင် ပြည်ရ ောင်စိုကကံ ခ ိုင်ရရေးနှင်   ွံွဲ့င   ေးရရေးြါတီကလည်ေး 

အမ   ေးသောေး ီမ ိုကရရစီအ ွ ွဲ့ခ  ြ်ြါတီ အန ိုင်ရရှ ခ  သည်  မ ဆနဒနယ်ရပမ (၂၀၀) ခန်ို့က ို ကန်ို့ကွက်လွှောတင် 

သွင်ေး ောေးသည်။33 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31 NLD candidate faces charges for allegedly breaching electoral laws – HURFOM – November 26, 2020 

32 NLD sends 17 objection letters to UEC following 2020 election – HURFOM – January 8, 2021 

33  ီခ  ြ်အန ိုင်ရခ  သည်  မ ဆနဒနယ်ရပမ ၂၀၀ ခနိ်ု့က ို ပြည်ခ ိုင်င   ေး ကန်ို့ကွက် - 7Day News –  ီဇင် ော ၂၈၊ ၂၀၂၀ 
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အခန်ေး (၇) 

ကကြိုတငဆ်န္ဒမွဲရြေးပခငေ်း 

သက်ဆ ိုင်ရော လွှတ်ရတေ်ာရရွေးရကောက်ြွ ဥြရ အရ ပြည်ြရရောက်ကက  တင်မ ရြေးြ ိုင်ခွင် ရှ သ ၊ အနှာကကီေး 

ရရောဂါစွ ကြ်ရနသ ၊ ရရောဂါရေ နှာပြငေ်း န်စွောခံစောေးရနရသ ၊ အသက်အရွယ်ကကီေးရင် သ ၊ မီေး ွောေးရနသ ၊ 

ရ အခ  ြ်စခန်ေး သ ိုို့မဟိုတ် အက ဉ်ေးစခန်ေးတွင် အခ  ြ်ခံရနရသ ၊ ရဆေးရံို၌ အတွင်ေးလ နှာအပ စ် ရဆေးေါေး 

ကိုသမှု ခံယ ရနရသ နှင်  မ ဆနဒနယ်ပြငြ်တွင် တောေန် မ်ေးရဆောင်ရနသည်  န ိုင်ငံ ေန် မ်ေး သ ိုို့မဟိုတ် 

တြ်မရတေ်ာသောေး သ ိုို့မဟိုတ် ရ တြ် ွ ွဲ့ေင်မ ောေးသည် ကက  တင်မ ရြေးခွင် ရှ သ မ ောေး ပ စ်သည်။  

သ ိုို့ရသေ်ာ ၂၀၂၀ ရရွေးရကောက်ြွ က င်ေးြသည် ကောလသည် ကမ္ော ကြ်ရရောဂါပ စ်သည်  COIVD-19 က ေးစက ်

ရရောဂါပ စ်ြွောေး ရနသည် ကောလပ စ်သည် အတွက် ကက  တင်မ ရြေးန ိုင်သည်  မ ဆနဒရှင်အမ   ေးအစောေးမ ောေး 

ြ ိုမ ိုလောခ  သည်။ 
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ရရွေးရကောက်ြွ ရနို့တွင် လ စိုလ ရေေးပ စ်ပခင်ေးက ို ကောကွယ်ရရှောင်ရှောေးရန်အတွက် ပြည်ရ ောင်စိုအဆင်  

ေန် မ်ေးမ ောေး၊ ရရွေးရကောက်ြွ ရကေ်ာမရှင်ခွ  အ ွ ွဲ့ေင်မ ောေး၊ ရရွေးရကောက်ြွ  တောေန် မ်ေးရဆောင်မည် သ မ ောေး 

အပြင် က ေးစက်ရရောဂါဆ ိုင်ရော ကန်ို့သတ်ခ က်ရ ကောင်  မ မ ရနရြ်သ ိုို့ ပြန်လည်၍ ဆနဒမ ,မရြေးန ိုင်သ မ ောေး၊ 

အသက် (၆၀) နှင် အ က် သက်ကကီေးရွယအ် ိုမ ောေးနှင်  Quarantine Center မ ောေးတွင် 

အသွောေးအလောကန်ို့သတ် ောေးသ မ ောေးလည်ေး ကက  တင်ဆနဒမ ရြေးန ိုင်ရ ကောင်ေး ပြည်ရ ောင်စို ရရွေးရကောကြ်ွ  

ရကေ်ာမရှင်က ၂၀၂၀ ရအောက်တ ို ောလ (၂၄) ရက်ရနို့တွင်  ိုတ်ပြန်ရ ကညောခ  သည်။ 

“Quarantine ေငရ်နသ ရတကွ ရဆေးရုံတက်ရနတွဲူ့ လ နောရတနွွဲ ူ့ (အခွင်ူ့အရ ေး)အတ တ ြါြွဲ။ 

(သ တို ူ့ကိ ုရဆေးရုံမှော ထောေး ုိ ူ့) ရန ောမရိှလို ူ့ အပြငမှ်ော ရန,ရန တောြါ။ သ တို ူ့အတကွ ်သေီးပခောေးမွဲရုံထောေး 

ရြေး ုိ ူ့က မပ စ်န္ိငု ် ေး။ ကျန်ေးမောရ ေးေန်ကကေီးဌောနလကရ်အောကမှ်ော ရိှတွဲူ့အတကွ ် (ရဆေးရုံတက်ရနတွဲူ့ 

အတငွေ်းလ နောအပ စ် သတမှ်တတ်ွဲူ့အတကွ)် ကကြိုတငမ်ွဲရြေးြုိငခွ်င်ူ့ဥြရ မှော ြါရနြါတယ်" ဟ ု

မွန်ပြည်နယ်ရရွေးရကောက်ြွ ရကေ်ာမရှင်အ ွ ွဲ့ခွ ၏ ညွှန် ကောေးရရေးမှြူေး ဦေးဟ ဏ်ေးလငေ်း က်က ရပြောြါ 

သည်။34 

 

မွန်ပြည်နယ်တွင် မ ဆနဒနယ်အတွင်ေး ကက  တင်ဆနဒမ ရြေးသ  (၂) သ န်ေး (၇) ရသောင်ေးရက ေ်ာ (၂၇၀,၂၁၉) 

ရှ ငြီေး မ ဆနဒနယ်ပြငြ်မှ ကက  တင်မ ရြေးသ  နှစ်ရသောင်ေးရက ေ်ာ (၂၀,၃၂၆) ရှ သည်။35 

မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေးအရနပ င်  ငမ  ွဲ့နယ် (၆) ငမ  ွဲ့နယ် ရက ေးရွော (၂၀) မ ှ ကက  တင်ဆနဒမ  

ရြေးအြ်ခ  သ  (၃၅) ဦေး (က ောေး (၁၉) ဦေး၊ မ (၁၆) ဦေး) တ ိုို့က ို သွောေးရရောက်ရတွွဲ့ဆံိုခ  ငြီေး ကက  တင်မ ရြေးမှု 

အရပခအရနမ ောေးက ို ရမေးပမန်ေးခ  သည်။ 

COVID-19 က ေးစက်ရရောဂါရ ကောင်  ရရွေးရကောက်ြွ ရနို့တွင် လ စိုလ ရေေးရလျှော ခ ရန် ကက  တင်ဆနဒမ ရြေး 

ရစပခင်ေးက ို အမ ောေးစိုက လက်ခံသရ ောက ရသေ်ာလည်ေး ကက  တင်မ ရြေးပခင်ေးပ စ်စဉ်က ို မယံို ကည်သည်  

မ ဆနဒရှင်မ ောေးလည်ေး ရှ သည်။ 

“က ိုယ် ည် လ ိုက်တ   ကက  တင်မ စောရွက်က ို မ ရရတွက်တ  အခါမှော  ည် မရရမှောက ိုြ  စ ိုေးရ မ်ရနြါတယ်" 

ဟို သံပ ြူဇရြ်ငမ  ွဲ့နယ်မှ မ ဆနဒရှင်တစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။  

                                                             
34 Those who were in quarantine due to COVID-19 movement restrictions still have rights to cast advance ballots – HURFOM – July 22,      

                      2020 

35 မွန်ပြည်နယ်မှော မ ရြေးြ ိုင်ခငွ် ရှ သ  (၁,၈၄၀,၀၀၀) ရက ောရ်ှ ရော မ လောရြေးသ  (၁,၀၆၀,၀၀၀) ရက ော်သောရှ  - ရောမညတ ိုင်ေး(မ)်သတင်ေးရအဂ င်စီ - န ိုေင် ော ၈၊    

                     ၂၀၂၀ 
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အလောေးတ  “ကက  တင်မ ရ ွဲ့ ရကောင်ေးက   ေးကရတော  န ိုေင် ော (၈) ရက်ရနို့ မ ရြေးမယ် ရက်က ရင် လ နည်ေး 

သွောေးတောမှန်ရြမယ်  လိုြ်သွောေးတောကရတော  အမှောေးရတွရှ ရနတောက ို ရတွွဲ့ပမင်ရနရတယ်” ဟို ရရေးငမ  ွဲ့ 

နယ ်မ ဆနဒနယ်အမှတ် (၂) မ ှပြည်နယ်လွှတ်ရတေ်ာက ိုယ်စောေးလှယ် မငေ်းရအောင်  ေးက ရပြောသည်။ 

“တစ်ပခောေးဟောရတော   ောမှရပြောစရောမရှ   ေး။ အကိုန်လံိုေးရကောင်ေးြါတယ။်  ါရြမယ်  ကက  တင်မ  

လက်မှတ် ည် တ   စောအ တ်ရတွက ိုရတော  စ ိုေးရ မ်မှု ရှ တယ"် ဟို ရရေးငမ  ွဲ့နယ် မ ရ ောလှောကကီေးရက ေးရွောမှ 

အသက် (၆၃) နှစ်အရွယ် မ ဆနဒရှင်အမ   ေးသောေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။ 

“ကက  တင်မ  ရရတ  အခ  န်က မှ မွန်လ မ   ေးက ိုယ်စောေးလှယ်ရလောင်ေးက မ နည်ေးနည်ေးြ ရတ  အတွက် စ တ် 

ရတော မရကောင်ေးြါ  ေး" ဟို  ကောအင်ေးဆ ြ်ကကီေးငမ  ွဲ့နယ် ဗ ိုလ်ကရတော ရက ေးရွောမှ အသက် (၇၆) နှစ်အရွယ် 

မ ဆနဒရှင် အမ   ေးသမီေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။ 

အလောေးတ  က   က်မရရောငမ  ွဲ့နယ် ရကော  ွန်ေးရက ေးရွောမှ အသက် (၂၄) နှစ်အရွယ် မ ဆနဒရှင်အမ   ေးသောေး 

တစ်ဦေး က "မှန်မှန်ကန်ကနန် ို့  ည်  ောေးတောြ ။ 

 ါရြမ   စ တ ်  မှော စ ိုေးရ မ်မှုရတော  ရှ တယ။် ကက  တင်မ  

(ပ စ်စဉ်) က ိုရတော  သ ြ်ငြီေး ယံို ကည်မှုမရှ   ေး" ဟို 

ရပြောြါသည်။ 

မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေးအရနပ င်  ကက   

တင်မ နှင် ြတ်သက်ငြီေး ရမေးခွန်ေး (၈) ခိုက ို ရမေးပမန်ေး ခ   

ရော ရလ ်မ ောေးမှော ရအောက်ြါအတ ိုင်ေး ပ စ်သည်။ 

 

က) ကကြိုတငမ်ွဲရြေး သည်ူ့ အရကကောငေ်း ငေ်း 

ကက  တင်မ ရြေးရသည်  အဓ ကအရ ကောင်ေးရင်ေးမှော သက်ကကီေးရွယ်အ ိုပ စ်ပခင်ေးရ ကောင်  ပ စ်ငြီေး နှာမက န်ေး 

ပ စ်ပခင်ေး၊ က ိုယ်ေန်ရဆောင်မ ခင်ပ စ်ပခင်ေး၊ မ ရံိုေန် မ်ေးပ စ်ပခင်ေး၊ ရရွေးရကောက်ြွ က ိုယ်စောေးလှယ်ပ စ်ပခင်ေးနှင်  

အပခောေးအရ ကောင်ေးရင်ေး အနည်ေးငယ်သော ရှ သည်။ 

“ ီနှစ်ရရွေးရကောက်ြွ က တစ်ပခောေးနှစ်ရတွ က်စောရင်   ေးပခောေးရနတောက ို ရတွွဲ့ရတယ်။ က ိုဗစ်ကောလ 

လည်ေး ပ စ်ရနတောရြ ါ။ ကျွန်ရတေ်ာက ရရွေးရကောက်ြွ ရနို့မှော မ ရံိုရစောင် ရမှောပ စ်လ ိုို့ ကက  တင်မ ရြေးရ 
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တောြါ" ဟို က   က်မရရောငမ  ွဲ့နယ် ရကော  ွန်ေးရက ေးရွောမှ အသက် (၂၄) နှစ်အရွယ် မ ဆနဒရှင် အမ   ေးသောေး 

တစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။ 

 

ရရေးငမ  ွဲ့နယ ်မန်က ည်ေးရက ေးရွောမှ အသက် (၂၉) နှစ်အရွယ် မ ဆနဒရှင် အမ   ေးသမီေးတစ်ဦေးက "ကျွန်မက 

က ိုယ်ေန်ရဆောင်မ ခင်ပ စ်တ  အတွက် (ရရွေးရကောက်ြွ ရနို့မှော) အပခောေးသ ရတွန ို့ မရှုြ်ရရအောင်ဆ ိုငြီေး 

ရက ေးရွောရရွေးရကောက်ြွ ရကေ်ာမရှင်က ကက  တင်မ  ည် ခ ိုင်ေးတောြါ" ဟို ရပြောြါသည်။ 

“ကရလေးန ို့ အလိုြ်ရှုြ်ရနတ  အတွက်ရ ကောင်  ကက  တင်မ ရြေးရတောြါ" ဟို က   က်မရရောငမ  ွဲ့နယ် 

ရကော ြရနှာ ရက ေးရွောမှ အသက် (၃၅) နှစ်အရွယ် မ ဆနဒရှင် အမ   ေးသမီေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။ 

 

ခ) ဆန္ဒမွဲလကမှ်တ ်အပြည်ူ့အစံု ရိှမှု 

ကက  တင်မ ရြေးအြ်သည် အခ  န်တွင် ဆနဒမ လက်မှတ် အပြည် အစံိုမရရှ မှုမ ောေး မွန်ပြည်နယ်တွင် ပ စ်ြွောေး 

ခ  သည်။ 

“ကက  တင်မ ြ မရနို့က က   က်မရရောငမ  ွဲ့မှော ပ စ်သွောေးတယ။် ပြည်နယ်လွှတ်ရတေ်ာမ လက်မှတ်က ို 

 ိုတ်မရြေး  ေး” ဟို ဟို က   က်မရရောငမ  ွဲ့နယ် ပြည်နယ်မ ဆနဒနယ်အမှတ် (၁) မ ှက ိုယ်စောေးလှယ်ရလောင်ေး 

မ စနဒှာနန်က ရပြောြါသည်။  “ကက  တင်မ န ို့ြတ်သက်ငြီေး ပြဿနှာပ စ်သွောေးတောက ို  ကောေးရတယ်။ မ လက် 
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မှတ် (၂) ရွက်ြ  ရတောမ   ေးရြါ  ” ဟို ရရပ ြူငမ  ွဲ့နယ် ရော  ေးရက ေးရွောမှ အသက် (၂၉) နှစ်အရွယ် အမ   ေး 

သမီေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။ 

သ ိုို့ရသေ်ာ မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေးက ရမေးပမန်ေးခ  ရသော ကက  တင်မ ဆနဒရှင် (၃၃) ဦေးသည် 

မွန်ပြည်နယ်နှင်  တနသသောရီတ ိုင်ေးတွင် ဆနဒမ လက်မှတ် (၃) ရစောင်၊ တ ိုင်ေးရင်ေးသောေးမ ဆနဒနယ်ရှ သည်  

ကရငပ်ြည်နယ်  ကောအင်ေးဆ ြ်ကကီေးငမ  ွဲ့နယ်တွင် ဆနဒမ လက်မှတ် (၄) ရစောင် အပြည် အေ ရရှ ခ  သည်။ 

 

 

“မ  (၄) ကက မ် ရြေးရတယ်” ဟို  ကောအင်ေးဆ ြ်ကကီေးငမ  ွဲ့နယ် ဗ ိုလ်ကရတော ရက ေးရွောမှ အသက် (၇၆) အရွယ် 

မ ဆနဒရှင်အမ   ေးသမီေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။ 

 

ဂ) ဆန္ဒမွဲလကမှ်တ ်ရြေးရေပခငေ်း 

လွှတ်ရတေ်ာအသီေးသေီး၏ ဆနဒမ လက်မှတ်က ို တစ်ငြ  င်နက်ရြေးရေပခင်ေးရ ကောင်  မ လက်မှတ်မ ောေးက ို 

မ ြံိုေးအတွင်ေးသ ိုို့  ည် ရောတွင် မှောေးယွင်ေးစွော ည် မ ပခင်ေးမ ောေး ပ စ်ရြေါ်ခ  သည်။   ိုို့အတ  ဆနဒမ လက်မှတ် 

မ ောေးက ို ခွ ရေရြေးအြ်ပခင်ေးရ ကောင် လည်ေး အောေးနည်ေးခ က်မ ောေး ပ စ်ြွောေးခ  သည်။ 
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 “မ စောရွက် (၃) ရွက်စလံိုေးက ို မ ရံိုေန် မ်ေးရတွက တစ်ငြ  င်နက်တည်ေး ရြေးလောတယ်” ဟို ရရေးငမ  ွဲ့နယ် 

မ ရ ောလှောကကီေးရက ေးရွောမှ အသက် (၆၂) အရွယ ်မ ဆနဒရှင်အမ   ေးသောေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။ 

“တစ်ရွက် ည် ငြီေးမှ ရနှာက် ြ်တစ်ရွက် လောယ ခ ိုင်ေးတယ။် တစ်ခ   ွဲ့အသက်ကကီေးတ   အ  ိုေးအ ွောေးရတွ 

ဆ ို တစ်ရွက် ည် ငြီေး ပြန်သွောေးတောလည်ေး ရှ တယ။် လ တစ်ရယောက်က မ  (၃) ကက မ်ရြေးရ မယ်ဆ ိုရတော  

အ  ိုေးအ ွောေးရတွက မ စောရွက် (၁) ရွက်တည်ေးက ိုြ  တံဆ ြ်တံိုေး (၃) ခါ  ိုငြီေး ပြန်သွောေးတောလည်ေး ရှ တယ”် 

ဟို က   က်မရရောငမ  ွဲ့နယ် ရကော  ွန်ေးရက ေးရွောမှ အသက် (၂၄) နှစ်အရွယ် မ ဆနဒရှင် အမ   ေးသောေးတစ်ဦေးက 

ရပြောြါသည်။ 

 

ဃ) ဆန္ဒမွဲရြေး ောတငွ ်အက အည ီယ ပခငေ်း 

ရတွွဲ့ဆံိုရမေးပမန်ေးခ  ရသော ကက  တင်မ ဆနဒရှင် အမ ောေးစိုသည် သက်ကကီေးရွယအ် ိုမ ောေး ပ စ်ရသေ်ာလည်ေး ၎င်ေးတ ိုို့ 

  မှ (၃၀) ရက ေ်ာသော ဆနဒမ ရြေးရောတွင် အက အညီရယ ခ  သည်။ 

ရရပ ြူငမ  ွဲ့နယ် သကသန်ေးရတောရက ေးရွောမှ အသက် (၆၃) နှစ်အရွယ် မ ဆနဒရှင်အမ   ေးသောေးတစ်ဦေးက “တစ် 

ရယောက်တည်ေးြ  သွောေး ည် တယ်။ မ ရံိုေန် မ်ေးရတွက  ယ်လ ိုမ ရြေးရမယ်ဆ ိုတော က ညီရြေးြါတယ်” 

ဟို ရပြောြါသည်။ 
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“တစ်ရယောက်တည်ေးြ  သွောေးတယ်။ မ ရံိုေန် မ်ေးရတွက အစ ိုေးရ က်ကလ ၊ ကျွန်ရတေ်ာတ ိုို့က တ ိုင်ေးရင်ေး 

သောေးလက်နက်က ိုင်အ ွ ွဲ့လက်ရအောက်ကလ  ပ စ်ရနတ  အတွက် ယံို ကည်မှု သ ြ်မရှ  က  ေး။ အက အညီ 

မရတောင်ေးတော   မ ောေးတယ်” ဟို  ကောအင်ေးဆ ြ်ကကီေးငမ  ွဲ့နယ် ရတောင်ရြါက်ရက ေးရွောမှ အသက် (၆၉) 

နှစ်အရွယ် မ ဆနဒရှင်အမ   ေးသောေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။ 

 

 

“မ သွောေးရြေးတ  အခ  န်မှော အက တစ်ရယောက်ရခေါ်သွောေးြါတယ်။ ကျွန်ရတေ်ာ့ ရပမေးရလေးက ို ရခေါ်သွောေးတယ်” 

ဟို ရရေးငမ  ွဲ့နယ ် မ ရ ောလှောကကီေးရက ေးရွောမှ အသက် (၆၂) အရွယ ် မ ဆနဒရှင်အမ   ေးသောေးတစ်ဦေးက ရပြော 

ြါသည်။ 

“မ စောရွက်မှော တံဆ ြ် ို  ိုို့ မ က်စ ကမပမင်ရတော  ရပမေးရလေးက အရ ောလ် ိုက်ရြေးတယ်” ဟို ရရေးငမ  ွဲ့နယ် 

က ံ ည ရက ေးရွောမှ အသက် (၈၅) နှစ်အရွယ် မ ဆနဒရှင်အမ   ေးသောေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။ 

သံပ ြူဇရြ်ငမ  ွဲ့နယ် ေါခရ ရက ေးရွောမှ အသက် (၆၃) နှစ်အရွယ် မ ဆနဒရှင်အမ   ေးသမီေးတစ်ဦေးက “ရပမေးန ို့ြ  

မ ရံိုက ို သွောေးတယ်။ က ိုယ်က လက်တိုန်ရနလ ိုို့ ရပမေးရလေးက ို တံဆ ြ်တံိုေး  ိုခ ိုင်ေးတော မ ရံိုေန် မ်ေးရတွက 

ရြေးမ ိုခ ိုင်ေး  ေး။ က ိုယ်  ောသောြ   ိုငြီေး  ည် ရြေးလ ိုက်ရတယ်” ဟို ရပြောြါသည်။ 
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င) ကကြိုတငမ်ွဲစောအတိပ်ြဿနော 

ကက  တင်မ ရြေးပခင်ေးပ စ်စဉ်တွင် မ စောအ တ်မ ောေး ြွင် ရနပခင်ေး၊ မ စောအ တ်ြ တ်ရောတွင် အဆင်မရပြမှုမ ောေး 

ရှ ပခင်ေး၊ မ စောရွက်အရြေါ် စောအ တ်ရကေ်ာမ ောေး စွန်ေး င်ေးပခင်ေး၊ ကက  တင်မ စောအ တ် ွင် ရ ောက်သည် အခါတွင် 

မ စောရွက်မ ောေး စိုတ်ငြ ပခင်ေးမ ောေး ပ စ်ြွောေးခ  သည်။ 

 

ကက  တင်မ ရရတွက်ရောမှော မ စောအ တ်မ ောေး ြွင် ရနပခင်ေး၊ မ စောရွက်မ ောေး စွန်ေး င်ေးရနပခင်ေးနှင်  စိုတ်ငြ ရနပခင်ေး 

မ ောေးက ို ြယ်မ အပ စ် မသတ်မှတ်   ခ ိုင်လံိုမ အပ စ်  ည် သွင်ေးရရတွက်သွောေးမည်ပ စ်ရ ကောင်ေး 

ပြည်ရ ောင်စိုရရွေးရကောက်ြွ ရကေ်ာမရှင်က  ိုတ်ပြန် ောေးသည်။36 

မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေးက ရတွွဲ့ဆံိုရမေးပမန်ေးခ  သည်  ကက  တင်မ ဆနဒရှင် (၂၀) ရောခ ိုင်ေးနှုန်ေး 

က ကက  တင်မ စောအ တ်တွင် ပြဿနှာတစ်စံိုတရောရှ ရ ကောင်ေး ရပြောဆ ိုခ  သည်။ 

“မ  ည် တ  စောအ တ်က  ွင် တောရတော  လွယက် ြါတယ်။  ါရြမ   ြ တ်  ိုို့အတွက် ရကေ်ာ မြါလော  ေး။ 

 ွင် ရနတ  အတ ိုင်ေးြ  ပ စ်ရနတယ်” ဟို ရရေးငမ  ွဲ့နယ် မ ရ ောလှကကီေးရက ေးရွောမှ အသက် (၆၂) နှစ်အရွယ် 

မ ဆနဒရှင်အမ   ေးသောေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။ 

                                                             
36 ၂၀၂၀ အရ ွရ ွရရွေးရကောက်ြွ    ေးပခောေးခ ကအ်ခ   ွဲ့ - 7Day News – န ိုေင် ော ၁၁၊ ၂၀၂၀ 
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အလောေးတ  ရရေးငမ  ွဲ့နယ် မ ရ ောလှကကီေးရက ေးရွောမှ အသက် (၆၃) နှစ်အရွယ် အပခောေးမ ဆနဒရှင် အမ   ေးသောေး 

တစ်ဦေးကလည်ေး “မ လက်မှတ်က ို တံဆ ြ်တံိုေး ိုငြီေး စောအ တ်က ို ြ တ်တ  ရနရောမှော သ ြ်လံိုခခံ မှု မရှ သလ ို 

ြ ။ အ  ါြ  စ ိုေးရ မ်ရနတယ်” ဟို ရပြောြါသည်။ 

 

ရရေးငမ  ွဲ့နယ ်ရခါဇောငမ  ွဲ့မှ အသက် (၇၀) အရွယ ်မ ဆနဒရှင်အမ   ေးသမီေးတစ်ဦေးက “စောအ တ်ကရသေးရနငြီေး 

မ လက်မှတ်က ကကီေးရနတယ်။ ရခါက်ငြီေး ည် ရတော အဆင်မရပြ  ေး။ ရခါက်လ ိုက်လ ိုို့ က ိုယ် မ စောရွက် 

ညစ်ြတ်သွောေးမှောလည်ေး စ ိုေးရ မ်တယ်” ဟို ရပြောြါသည်။ 

စ)ဆန္ဒမွဲရြေး ောတငွ ်န္ိငုင်ရံ ေးြါတ ီသို ူ့မဟတု ်မွဲရုံေန်ထမ်ေးက လွှမ်ေးမုိေးမှု 

က   က်မရရောငမ  ွဲ့နယ် ကွမ်ငန်ေးရက ေးရွောတွင် ကက  တင်မ ရြေးပခင်ေးနှင် ြတ်သက်ငြီေး မ ဆနဒရှင်မ ောေးအရြေါ် 

လွှမ်ေးမ ိုေးငခ မ်ေးရပခောက်မှု ပ စ်ြွောေးခ  သည်။  

“ကွမ်ငန်ေးရက ေးရွောမှောက ရတော  အစ ိုေးရရ ောက်ြံ ရ ကေး နှစ်ရသောင်ေးလက်ခံ ောေးတ  သ ရတွကရတော  

ကက  တင်မ  သွောေးမရြေးရ   ေး။  ောလ ိုို့လ ဆ ိုရတော  က ိုယ်ကက  က်တ  ြါတီက ို မ မရြေးရမှောစ ိုေးလ ိုို့။  ရ ောက်ြံ  

ရ ကေးနှစ်ရသောင်ေးရ ောေးတ  သ ရတွက --- ြါတီက ိုြ  မ ရြေးရမယ်လ ိုို့ ရ ောက်ြံ ရ ကေးလောရြေးသွောေးတ  သ  

က ငခ မ်ေးရပခောက် ောေးတောရှ တယ်” ဟို က   က်မရရောငမ  ွဲ့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်ရတေ်ာက ိုယ်စောေးလှယ် 

ရလောင်ေး မ စနဒှာနန်က ရပြောြါသည်။ 

မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေးက ရမေးပမန်ေးခ  ရသော မ ဆနဒရှင်မ ောေးအောေးလံိုေးက လွတ်လြ်စွော မ ရြေး 

ခ  ရရ ကောင်ေး ရပ  ကောေးခ  သည်။ 
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 “မရှ ြါ  ေး။ က ိုယ်  ောသော တံဆ ြ်တံိုေး ိုငြီေး  ည် ရတယ်။ တပခောေးလ ရတွ  ောမှ မရပြောြါ  ေး” ဟို 

က   က်မရရောငမ  ွဲ့နယ် ရကော ြရနှာ ရက ေးရွောမှ အသက် (၆၀) အရွယ် မ ဆနဒရှင်အမ   ေးသမီေးတစ်ဦေးက 

ရပြောြါသည်။ 

“အ လ ိုမ   ေး မရှ ြါ  ေး။ က ိုယ်ကက  က်တ  ြါတီက ို  ည် တယ်” ဟို ရရေးငမ  ွဲ့နယ် သကသန်ေးရတောရက ေးရွောမှ 

အသက် (၅၇) နှစ်အရွယ် မ ဆနဒရှင်အမ   ေးသောေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။ 

“မ ရံိုေန် မ်ေးရတွက  ောမှတ ိုက်တွန်ေးတော မရှ ြါ  ေး။ က ိုယ်ကက  က်တ  ြါတီက ိုြ  မ ရြေးခ  တယ်” ဟို 

မို ံိုငမ  ွဲ့နယ ်ကွမ်လှောရက ေးရွောမှ အသက် (၆၇) နှစ်အရွယ် မ ဆနဒရှင်အမ   ေးသမီေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။ 

ဆ) COVID-19 က ေးစကရ် ောဂါအတကွ ်ပြငဆ်ငထ်ောေးရိှမှု 

ရတွွဲ့ဆံိုရမေးပမန်ေးခ  ရသော မ ဆနဒရှင်မ ောေးအောေးလံိုေးနီေးြါေးက မ ရံိုမ ောေးတွင် က ေးစက်ရရောဂါအတွက် 

ပြငဆ်င် ောေး ကရသေ်ာလည်ေး Social Distancing သတ်မှတ်အကွောအရေေးပ စ်သည်  (၆) ရြအကွော 

အတ ိုင်ေး မ ရြေးရန် မပ စ်န ိုင်ခ  ရ ကောင်ေး ရပ  ကောေးခ  ြါသည်။ 

“မ ရံိုရရောက်ရတော  တောေန်က ေန် မ်ေးရတွက က ိုဗစ်ကောလညွှန် ကောေးခ က်အတ ိုင်ေး လိုြ်ရြေးြါတယ်” ဟို 

ရရေးငမ  ွဲ့နယ ် မန်က ည်ေးရက ေးရွောမှ အသက် (၂၉) နှစ်အရွယ် မ ဆနဒရှင်အမ   ေးသမီေးတစ်ဦေးက ရပြောြါ 

သည်။ 

“မ ရံိုအပြငမ်ောရတော  (၆) ရြအကွော မရြ်ရ  ေး။  ောပ စ်လ ိုို့လ ဆ ိုရတော  လ မ ောေးငြီေး ရနရောက ဉ်ေးရနလ ိုို့” ဟို 

မို ံိုငမ  ွဲ့နယ်မှ အသက် (၆၉) နှစ်အရွယ် မ ဆနဒရှင်အမ   ေးသမီေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။ 
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“လ ရှင်ေးရနရြမယ်  (၆) ရြအကွောမှော မရနရြါ  ေး။ တစ်ရယောက်ငြီေးမှ တစ်ရယောက်ရြေးေင်ခ ိုင်ေး 

ြါတယ။် လက်ရဆေးခ ိုင်ေးတယ်။ Mask တြ်ခ ိုင်ေးတယ်” ဟို ရရပ ြူငမ  ွဲ့နယ် သကသန်ေးရတောရက ေးရွောမှ 

အသက် (၆၃) နှစ်အရွယ် မ ဆနဒရှင်အမ   ေးသောေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။ 

“ Mask တြ်ခ ိုင်ေးတယ်၊ လက်ရဆေးခ ိုင်ေးတယ်။ (လ အကွောအရေေးကရတော ) (၆) ရြ မပြည်   ေး ” ဟို 

 ကောအင်ေးဆ ြ်ကကီေးငမ  ွဲ့နယ် ရတောင်ရြါက်ရက ေးရွောမှ အသက် (၆၉) နှစ်အရွယ် မ ဆနဒရှင်အမ   ေးသောေး 

တစ်ဦေးက ရပြောသည်။ 

၂၀၂၀ ရရွေးရကောက်ြွ သည် က ေးစက်ရရောဂါကောလအတွင်ေး က င်ေးြသည်  ြ မဆံိုေးရရွေးရကောက်ြွ  ပ စ် 

သည် အတွက် စ န်ရခေါ်မှုမ ောေးစွော ရှ ခ  သည်။ 

“က ိုဗစ်ကောလမှော ရရွေးရကောက်ြွ က င်ေးြရတော လွယ်ရတော မလွယ်  ေး" ဟို သံပ ြူဇရြ်ငမ  ွဲ့နယ် ပြည်နယ် 

လွှတ်ရတေ်ာ မ ဆနဒနယ်အမှတ်(၁)မ ှ လွှတ်ရတေ်ာက ိုယ်စောေးလှယ်ရလောင်ေး န ိုင်မင်ေးလတ်က သံိုေးသြ်ြါ 

သည်။  

မွန်ပြည်နယ်တွင် ရရွေးရကောက်ြွ မတ ိုင်ခငက်ောလက COVID-19 ြ ိုေးရတွွဲ့လ နှာ (၁,၀၀၀) ရအောက်သော 

ရှ ခ  ရသေ်ာလည်ေး ရရွေးရကောက်ြွ ငြီေးရနှာက် (၂) လအ ကော ၂၀၂၁ ဇန်နေါရီလ (၂၀) ရက်ရနို့တွင်မ  ြ ိုေးရတွွဲ့ 

လ နှာ (၃,၁၅၈) ဦေးအ  ရှ လောသည် အပြင် ရနအ မ်အလံိုေး (၃၀၀) ရက ေ်ာက ိုလည်ေး တင်ေး ကြ်သည်  

အသွောေးအလောကန်ို့သတ်ပခင်ေး (Strict Home Quarantine) ပြ လိုြ်ခ  ရသည်။ 

 

“Fever Clinic မှော တစ်ရနို့တစ်ရနို့ ြ ိုေးရတွွဲ့လ နှာ (၁၅) ရယောက်ကရန အရယောက် (၂၀)  ကောေး 

ြံိုမှန် ွက်တယ်။ ြ ိုေးရတွွဲ့လ နှာရ ွဲ့မ သောေးစိုေင်ရတွက ို စစ်တ  အခါမှောလည်ေး တစ်ရနို့ (၁၀) ရယောက်ကရန 

အရယောက် (၂၀)  ကောေး ြ ိုေး ြ်ရတွွဲ့တယ်။ အ ရတော  တစ်ရနို့က ို ြ မ်ေးမျှ (၂၀) ကရန (၃၀)  ကောေး 

ြ ိုေးရတွွဲ့ရနတ  သရ ောြ ။ ရတောက်ရလျှောက် ွက်တယ်။ ရရွေးရကောက်ြွ အငြီေးမှော ြ ိုမ ောေးလောတယ်" ဟို 

ရမောလ်ငမ  င်ပြည်သ ူ့ရဆေးရံိုကကီေး Fever Clinic Isolation Ward 3 မ ှရ ါက်တောသက်ရက ေ်ာစ ိုေးက ရပြောြါ 

သည်။37 

 

                                                             
37 Covid case count increases since election – HURFOM – January 21, 2021 
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ဇ) ြယမ်ွဲအတကွ ်စိုေး ိမ်မှု 

က ေးစက်ရရောဂါဆ ိုင်ရော ကန်ို့သတ်ခ က်မ ောေးရ ကောင်  ၂၀၂၀ ရရွေးရကောက်ြွ အတွင်ေး ရရွေးရကောက်ြွ  

ြညောရြေးပခင်ေးလိုြ်ငန်ေးမ ောေး လိုြ်ရဆောင်ရန် အောေးနည်ေးခ  ရသေ်ာလည်ေး ရမေးပမန်ေးခ  ရသောမ ဆနဒရှင် (၇၀) 

ရောခ ိုင်နှုန်ေးနီေးြါေးက ရသခ ောစွောမ ရြေးတတ်ရ ကောင်ေး ရပ  ကောေး ောေးသည်။ 

ရမေးပမန်ေးခ  ရသောမ ဆနဒရှင် သံိုေးြံိုတစ်ြံိုခန်ို့ကမ  ၎င်ေးတ ိုို့ဆနဒမ သည် ြယ်မ ပ စ်သွောေးမည်က ို စ ိုေးရ မ်ြ ြန်ခ   

 ကသည်။ 

“ြယ်မ ပ စ်သွောေးမှော စ ိုေးရ မ်ရနတယ်။ က ိုယ် မ စောရွက် ညစ်ြတ်သွောေးမှောက ိုလည်ေး စ ိုေးရ မ်တယ်" ဟို 

ရရေးငမ  ွဲ့နယ ်က ံ ည ရက ေးရွောမှ အသက် (၈၅) နှစ်အရွယ် မ ဆနဒရှင်အမ   ေးသောေးတစ်ဦေးက ရပြောသည်။ 

“မှန်မှန်ကန်ကန် ည်  ောေးရြမယ်  စ ိုေးရ မ်မှုရတော  ရှ တယ်။ ကက  တင်မ က ို သ ြ်မယံို  ေး။ ည က် 

 ယ်သ ရစောင် တောလ ဆ ိုတောကလည်ေး ရှ ရသေးတ  အတွက် သ ြ်ငြီေးရတော  စ တ်မခ   ေး” ဟို က   က်မရရော 

ငမ  ွဲ့နယ ်ရကော  ွန်ေးရက ေးရွောမှ အသက် (၂၄) နှစ်အရွယ် မ ဆနဒရှင်အမ   ေးသောေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။ 

 

 

 ကောအင်ေးဆ ြ်ကကီေးငမ  ွဲ့နယ် ရတောင်ရြါက်ရက ေးရွောမှ အသက် (၆၉) နှစ်အရွယ် မ ဆနဒရှင်အမ   ေးသောေး 

တစ်ဦေးက “တစ်ခ   ွဲ့လ ရတွဆ ို တံဆ ြ်ရတောင် မ ို  ေး။ မ လက်မှတ်ရြေးရင်  ီအတ ိုင်ေးြ  စောအ တ်   

 ည် လ ိုက်တယ်” ဟို ရပြောြါသည်။ 
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အခန်ေး (၈) 

ရ ွေးရကောကြွ်ွဲရန ူ့ ဆန္ဒမွဲရြေးပခငေ်း 

 

က) အစိုေး ထန်ိေးချြုြ် ောရ သတငွ ်ဆန္ဒမွဲရြေးပခငေ်း 

ငမ  ွဲ့နယ ်(၆) ငမ  ွဲ့နယ် ရက ေးရွော (၃၈) ရွောမှ ရရွေးရကောက်ြွ ရနို့တွင် မ ရြေးခ  သ  ပြည်သ လ  ို (၅၇) ဦေးအောေး 

ရမေးပမန်ေးခ  သည်။ ၎င်ေးတ ိုို့အောေးလံိုေးသည် မ ရံိုသ ိုို့ က ိုယ်တ ိုင်က ိုယ်က သွောေးရရောက်ကော မ ရြေးခ  ပခင်ေးပ စ်ငြီေး  

ဆနဒမ လက်မှတ်မ ောေးလည်ေး ပြည် စံိုစွောရရှ ခ  ရ ကောင်ေး ရပြောဆ ိုခ  သည်။ 
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 ကောအင်ေးဆ ြ်ကကီေးငမ  ွဲ့နယ်မှ ြ မဆံိုေးမ ရြေးခွင် ရခ  သည်  မ ဆနဒရှင်မ ောေးကမ  အခက်အခ နှင်  စ ိုေးရ မ်ြ ြန် 

မှုတစ်ခ   ွဲ့ ရှ ခ  ရ ကောင်ေး  ွင် ရပြောခ   ကသည်။ 

“ကျွန်ရတေ်ာ့ အရနန ို့ ြ မဆံိုေးအကက မ် မ  ည် ရတောပ စ်လ ိုို့ အခက်အခ ရှ ြါတယ်။  ယ်လ ို ည် ရ 

မလ ၊  ောလိုြ်ရမလ  မသ   ေး။ လက်ရတွ တိုန်ရနတယ်" ဟို  ကောအင်ေးဆ ြ်ကကီေးငမ  ွဲ့နယ်မှ အသက် (၄၃) 

နှစ်အရွယ် အမ   ေးသောေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။ 

 

က-၁) ဆန္ဒမွဲရြေးပခငေ်းဆိငု ်ော အခကအ်ခွဲမျောေး 

အစ ိုေးရ  န်ေးခ  ြ်ရောနယ်ရပမအတွင်ေးရှ  မ ဆနဒရှင်ပြည်သ မ ောေးအရနပ င်  ဆနဒမ ရြေးရောတွင် ရပြောြရလောက် 

သည်  အခက်အခ မ ောေး မရှ ရ ကောင်ေး ရတွွဲ့ရှ ရသည်။ အလိုြ်အက ိုင်ရြ်နှာေးရပခင်ေး၊ က ေးစက်ရရောဂါရ ကောင်  

လ စိုလ ရေေးရရှောင်ရှောေးလ ိုပခင်ေးနှင်  သွောေးလောရရေးအခက်အခ အနည်ေးငယ်ရှ ပခင်ေးတ ိုို့သော ရှ ရ ကောင်ေး ရပ  ကောေး 

ခ   ကသည်။ 

“အခက်အခ က သ ြ်ငြီေးရတော  မရှ   ေး။ အလိုြ်န ို့ြတ်သက်ငြီေးရတော ြ  အခက်အခ နည်ေးနည်ေးပ စ်တယ်။ 

ည က်ြ ိုင်ေး အလိုြ်သွောေးရတယ်ရလ" ဟို ရရပ ြူငမ  ွဲ့နယ် သစ်လှရတောရက ေးရွောမှ အသက် (၂၂) အရွယ် 

အမ   ေးသောေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။ 

“အ တစ်ရက်ရတော  အလိုြ်က ို ြစ် ောေးရတယ်။ အခ  န်ရြေးရတောရြါ  " ဟို သံပ ြူဇရြ်ငမ  ွဲ့နယ်  င်ေးရ ေး 

ရက ေးရွောမှ အသက် (၂၁) အရွယ ်အမ   ေးသောေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။ 
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“က ိုဗစ်ကောလမှော (၆) ရြအကွော ရနခ ိုင်ေးရတော  အခ  န်အ ကောကကီေး ရစောင် လ ိုက်ရတယ။် အလိုြ်လည်ေး 

မြ က်ရအောင် မနက်အရစောကကီေးကတည်ေးက ငြီေး မ သွောေးရြေးရတယ။် ငြီေးမှ အလိုြ်ပြန်လိုြ်ရတောရြါ  ။ 

အ လ ို အခက်အခ ရတော  ရှ တယ"် ဟို သံပ ြူဇရြ်ငမ  ွဲ့နယ် က ံ ကရိုတ်ရက ေးရွောမှ အသက် (၂၇) နှစ်အရွယ် 

အမ   ေးသမီေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။ 

မ ရံိုရနရော က ဉ်ေးရပမောင်ေးပခင်ေး၊ ြ မဆံိုေးအကက မ်မ ရြေးရသပ င်  မ မရြေးတတ်ပခင်ေး၊ က ေးစက်ရရောဂါ 

သတ်မှတ်ခ က်မ ောေးရ ကောင်  အခ  န် ကောပမင် စွော ရစောင် ဆ ိုင်ေးရပခင်ေး စသည်  အပခောေးရသောအခက်အခ  

အနည်ေးငယ်က ိုလည်ေး ကကံ ရတွွဲ့ခ  ရသည်ဟို မ ဆနဒရှင်ပြည်သ မ ောေးက ရပြောြါသည်။ 

 

က-၂) မွဲရုံအတငွေ်း သို ူ့မဟတု ်မွဲရုံပြငြ်တငွ ်စညေ်းရုံေးရပြောဆိပုခငေ်း 

မ ရံိုြိုရေိုဏ်အတွင်ေး စည်ေးရံိုေးရပြောဆ ိုမှုတစ်ခ   ွဲ့က ို ကကံ ရတွွဲ့ခ  ရရ ကောင်ေး ရပ ဆ ိုသ  (၅၇) ဦေးအနက် (၅) 

ရောခ ိုင်နှုန်ေးေန်ေးက င်ရသော မ ဆနဒရှင် (၃) ဦေးက ရပြော ကောေးြါသည်။ 

 

က   က်မရရောငမ  ွဲ့နယ် ကွမ်ငန်ေးရက ေးရွောမှ အသက် (၄၉) နှစ်အရွယ် အမ   ေးသောေးတစ်ဦေးကလည်ေး "မ ရံို 

အတွင်ေးမှောရတော  မရှ   ေး။ မ ရံိုအပြင ်က်မှောရတော  (စည်ေးရံိုေးရပြောဆ ိုတောရတွ) ရှ တယ"် ဟို ရပ  ကောေးခ   

သည်။ 
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“(စည်ေးရံိုေးရပြောဆ ိုတောရတွ) ရှ ြါတယ။် ------- ြါတီန ို့ ------- ြါတီရတွက သ တ ိုို့အတွက် မ  ည် ရြေး 

  ိုို့ စည်ေးရံိုေးရနတောက ို မ ရံို (၂) မှော ရတွွဲ့ရနရြါတယ်" ဟို သံပ ြူဇရြ်ငမ  ွဲ့နယ် ကရိုြပ ရက ေးရွောမှ အသက် 

(၅၃) နှစ်အရွယ် အမ   ေးသောေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။ 

“ရှ တယ။် တစ်ခ   ွဲ့ရ သခံရတွက နှာေးမလည်လ ိုို့ ရမေးရင ် သ တ ိုို့က  ီြါတီက ို မ  ည ်ရြေး  ိုို့ ရပြောတော 

ရတော ရှ တယ"် ဟို က   က်မရရောငမ  ွဲ့နယ် ကွမ်ငန်ေးရက ေးရွောမှ အသက် (၅၈) နှစ်အရွယ် အမ   ေးသောေး 

တစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။ 

 

က-၃) ဆန္ဒမွဲမရြေးပခငေ်း 

ပြည်ရ ောင်စိုရရွေးရကောက်ြွ ရကေ်ာမရှင်၏ ရပြော ကောေးခ က်အရ တစ်န ိုင်ငံလံိုေးအတ ိုင်ေးအတောအောေးပ င်  

ဆနဒမ ရြေးြ ိုင်ခွင် ရှ သ ၏ (၇၀) ရောခ ိုင်နှုန်ေးရက ေ်ာက လောရရောက်မ ရြေးခ  ရ ကောင်ေး သ ရသည်။ ရတွွဲ့ဆံိုရမေး 

ပမန်ေးခ  သ မ ောေးက ၎င်ေးတ ိုို့အနီေးြတ်ေန်ေးက င်တွင် အရ ကောင်ေးအမ   ေးမ   ေးရ ကောင်  ဆနဒမ ရြေးအြ်ပခင်ေး မပြ  

န ိုင်သ မ ောေးလည်ေး ရှ ရနရ ကောင်ေး ရပ  ကောေးခ  သည်။ 

 

မ စောရငေ်းတွင် မြါေင်ပခင်ေး၊ ရရွေးရကောက်ြွ အရြေါ် စ တ်ေင်စောေးမှု မရှ ပခင်ေး၊ တစ်အ မ်တစ်ရယောက် 

မ ရြေးြါက ပြည်စံိုငြီဟို  င်ပမင်မှုမ ောေး ရှ ရနပခင်ေး၊ အလိုြ်အက ိုင် မအောေးလြ်ပခင်ေး၊ ခရီေးလွန်ရနပခင်ေး၊ 

ဆနဒမ ရြေးရန် သက်ရသခံလက်မှတ် မရရှ ပခင်ေး စသည်  အရ ကောင်ေးရင်ေးမ ောေးရ ကောင်  ဆနဒမ မရြေးသ မ ောေး 

ရှ ရနရ ကောင်ေး ရပ  ကောေးခ   ကသည်။ 

“မ စောရငေ်းမှော နှာမည်မြါတ  သ ရတွဆ ို သွောေးမ ည်  က  ေး(မ စောရငေ်းမှော ြါလော  ိုို့ မကက  ေးစောေး က  ေး)။ 

မှတ်ြံိုတင်မရှ တ  အတွက် မ သွောေးမရြေးတ  သ ရတွလည်ေး ရှ တယ်။ မ (တစ်ပြောေးရ ွဲ့)တန်  ိုေးက ို နှာေးမလည် 

တော (မ ရြေးတောက) အရရေးမကကီေး  ေးလ ိုို့ သတ်မှတ် ောေးတောရတွရ ကောင်  မ သွောေးမရြေး က  ေး" ဟို 

သံပ ြူဇရြ်ငမ  ွဲ့နယ် ရရသ ရတောင်ရက ေးရွောမှ အသက် (၂၀) အရွယ် အမ   ေးသမီေးလ ငယ်တစ်ဦေးက ရပြောြါ 

သည်။ 

“မ မ ည် တ  သ  နှစ်ရယောက်သံိုေးရယောက်ရတော  ရှ တယ်။ သ တ ိုို့အ င်ကရတော  မ  ည် လ ိုက်လည်ေး 

သ တ ိုို့အတွက်  ောမှမ  ေး  ေး။ မ ည် လည်ေး  ောမှမ  ေး  ေးရြါ  " ဟို မို ံိုငမ  ွဲ့နယ် ဆက်သွယရ်က ေးရွောမှ 

အသက် (၄၀) နှစ်အရွယ် အမ   ေးသောေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။ 
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ရရပ ြူငမ  ွဲ့နယ် အလယ်စခန်ေးရက ေးရွောမှ အသက် (၄၃) နှစ်အရွယ် အမ   ေးသောေးတစ်ဦေးကလည်ေး "တစ်ခ   ွဲ့ 

လ ရတွက မ (သက်ရသခံ)လက်မှတ်မရရတော  သွောေးမ ည် တ  သ ရတွ ရှ တယ်" ဟို ရပြောြါသည်။ 

“(မ လောမရြေးတ  သ ရတွ) ရှ တယ်။  ောလ ိုို့လ ဆ ိုရတော  တစ်အ မ်ဆ ိုရင် တစ်ရယောက်ြ  မ သွောေးရြေးရမယ် 

(လ ိုို့  င်ရနတ  သ ရတွ ရှ ရနရသေးတယ်)။ တစ်ခ   ွဲ့လ ရတွဆ ိုရင် (မ ရြေးတ  က စစက ို) နှာေးမလည်ရသေးတော 

ရတွွဲ့ရနရတယ်" ဟို သံပ ြူဇရြ်ငမ  ွဲ့နယ်  င်ေးရ ေးရက ေးရွောမှ အသက် (၂၁) နှစ်အရွယ် အမ   ေးသောေးလ ငယ် 

တစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။ 

“ရှ တယ။် နည်ေးရတော  နည်ေးတောရြ ါရလ။ မ ရံိုမှော တန်ေးစီငြီေးရတော မှ ရစောင် ရနရတောက ို စ တ်မရှည်ရတော  

မ မရြေး   ပြန်သွောေးတောလည်ေး ရှ တယ"် ဟို ရရပ ြူငမ  ွဲ့နယ်က အသက် (၂၂) နှစ်အရွယ်  အမ   ေးသောေး 

လ ငယ်တစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။ 

“မ သွောေးမရြေးတ  သ ရတွ ရှ တယ်။  ီ(ရတောင်ရြါက်)ရ သက နယ်ရပမသ ြ်မရအေးခ မ်ေးတ  အတွက်  ီြါတီ 

က ို မ ရြေးရင် တစ် က်ြါတီက (ရန်ပြ မှောက ို) ရ ကောက်ရနရတယ်။ သ တ ိုို့မှော ရ ကောက်စ တ်ရတွ ရှ ရန 

ရသေးတယ်။ ရရွေးရကောက်ြွ အရ ကောင်ေးက ို နှာေးမလည်ရသေး  ေး" ဟို  ကောအင်ေးဆ ြ်ကကီေးငမ  ွဲ့နယ် 

ရတောင်ရြါက်ရက ေးရွောမှ အသက် (၄၃) နှစ်အရွယ် အမ   ေးသမီေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။ 

“ကျွ သံိုေးညီမရက ေးရွောမှောဆ ိုရင် မ ဆနဒရှင် (၁,၃၀၀) ရက ေ်ာရလောက် ရှ တယ။် (၅၀၀) ရလောက်က မ လောမ 

ရြေး  ေး။ တစ်ခ   ွဲ့ဆ ို ခရီေးလွန်ရနတယ။် ခခံရရောက်သွောေးတယ်။ အလိုြ်သွောေး ကတယ။် အ လ ိုမ   ေးပ စ်ရန 

ရတော  မ မရြေး ကတော" ဟို ရရပ ြူငမ  ွဲ့နယ် ကျွ သံိုေးညီမရက ေးရွောမှ အသက် (၄၀) အရွယ ် အမ   ေးသောေး 

တစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။  

မ ဆနဒရှင်ပြည်သ မ ောေး ရရွေးရကောက်ြွ ပ စ်စဉ်တွင် ြ ိုမ ိုြါေင်လောရစရန်နှင်  မ ရံိုသ ိုို့လောရရောက်မ ရြေးသ  

ြ ိုမ ိုမ ောေးပြောေးလောရစရန်အတွက် မ စောရငေ်းမ ောေး ြ ိုမ ိုတ က မှန်ကန်စွော ပြ စိုရန်၊ မ ရံိုမ ောေး ြ ိုမ ို ောေးရှ ရြေးရန်၊ 
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မ ရံိုမ ောေးက ို ရနရောက ယ်ေန်ေးစွော စီစဉ်ရဆောင်ရွက်ရြေးရန်၊ ရရွေးရကောက်ြွ ဆ ိုင်ရော အသ ြညောရြေး 

သင်တန်ေးမ ောေး ြ ိုမ ိုလိုြ်ရဆောင်ရြေးရန် လ ိုအြ်ရ ကောင်ေး ပြည်သ မ ောေးက အကကံပြ ရပြောဆ ိုခ   ကသည်။ 

 

ခ) တိငုေ်း ငေ်းသောေးလကန်ကက်ိငုအ် ွွဲ ွဲ့အစညေ်းမျောေးထန်ိေးချြုြ် ောရ သတငွ ်

ဆန္ဒမွဲရြေးပခငေ်း 

မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး စီမံက န်ေးရ ေ်ာရဆောင်ရော ငမ  ွဲ့နယ် (၆) ငမ  ွဲ့နယ်အနက် မွန်ပြည် 

နယ ် ရရေးငမ  ွဲ့နယ်၊ တနသသောရီတ ိုင်ေး ရရပ ြူငမ  ွဲ့နယ်နှင်  ကရငပ်ြည်နယ်  ကောအင်ေးဆ ြ်ကကီေးငမ  ွဲ့နယ်မ ောေး 

တွင် တ ိုင်ေးရင်ေးသောေးလက်နက်က ိုင်အ ွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး  န်ေးခ  ြ်ရောရက ေးရွောမ ောေး တည်ရှ ရနသည်။ 

ရရေးငမ  ွဲ့နယ်တွင် မွန်ပြည်သစ်ြါတီ   န်ေးခ  ြ် ောေးသည် ရက ေးရွော (၁၉) ရွော၊ ရရပ ြူငမ  ွဲ့နယ်တွင် (၉) ရွော 

နှင်   ကောအင်ေးဆ ြ်ကကီေးငမ  ွဲ့နယ်တွင် မွန်ပြည်သစ်ြါတီနှင်  ကရင်အမ   ေးသောေးအစည်ေးအရံိုေးတ ိုို့   န်ေးခ  ြ် 

သည် ရက ေးရွော (၃၆) ရွောတ ိုို့၏ ရရွေးရကောက်ြွ ဆ ိုင်ရော အရပခအရနမ ောေးက ို ရမေးပမန်ေးရလ လောခ  သည်။ 

သတ်မှတ်ရက ေးရွောမ ောေးသ ိုို့ က ိုယ်တ ိုင်က ိုယ်က သွောေးရရောက်ငြီေး ရတွွဲ့ဆံိုရမေးပမန်ေးမှုမ ောေး ပြ လိုြ်ရန် 

စီစဉ် ောေးရသေ်ာလည်ေး က ေးစက်ရရောဂါဆ ိုင်ရော အသွောေးအလောကန်ို့သတ်ခ က်ရ ကောင်  ရ သခံမ ောေးက ို 

တယလ်ီ ိုန်ေးမှတဆင် သော ဆက်သွယ်ရမေးပမန်ေးခ  ရသည်။ 
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ခ-၁) ရ ွေးရကောကြွ်ွဲတငွ ်ြါေငခ်ွင်ူ့ သည်ူ့ အရပခအရန 

ရရေးငမ  ွဲ့နယ်ရှ  မွန်ပြည်သစ်ြါတီ  န်ေးခ  ြ်ရောရက ေးရွော (၁၉) ရွောအနက် (၁၀) ရွောသော ငြီေးခ  သည်  

ရရွေးရကောက်ြွ မ ောေးတွင် ြါေင်ခွင် ရခ  သည်။ ြါတီဌောနခ  ြ်နှင် နီေးကြ်သည်  ရရေးရခ ောင်ေး  ောေးရ သရက ေးရွော 

(၉) ရွောကမ  ယခို ၂၀၂၀ ရရွေးရကောက်ြွ တွင်မှ ြ မဆံိုေးမ ရြေးြ ိုင်ခွင် ရရှ ခ  ပခင်ေး ပ စ်သည်။ 

၂၀၂၀ ရအောက်တ ို ောလ (၁) ရက်ရနို့တွင် စတင်ကြ် ောေးသည်   ိုတ ယအကက မ်အရပခခံမ စောရင်ေးတွင် 

မွန်ပြည်နယ် ရရေးငမ  ွဲ့နယ် မွန်ပြည်သစ်ြါတီ  န်ေးရော ရရေးရခ ောင်ေး  ောေးရ သရှ  ရက ေးရွော (၉) ရွောမှ ရ သခံ 

ပြည်သ  (၂,၀၀၀) ရက ေ်ာ ြါေင်လောသည်။ 

“ရရေးရခ ောင်ေး  ောေးရ သကလ ရတွ မ စောရငေ်းမှော ြါလောငြီ။  ီတစ်ခါ (၂,၂၃၂) ဦေး ြါလောတယ။် (၅၀၀) 

ရက ေ်ာရတော  က န်ရနရသေးတယ်။ သ တ ိုို့က ရမွေးသကကရောဇ် မှောေးရနတောတ ိုို့ တပခောေးအခ က်အလက် မှောေးရန 

တောတ ိုို့ရ ကောင်  ြါမလောရသေး  ေး။ ကျွန်ရတေ်ာတ ိုို့ ြံိုစံ (၃) န ို့ ပြန်ရလျှောက်မယ်" ဟို ရရေးရခ ောင်ေး  ောေး 

ရ သမ ရြေးြ ိုင်ခွင် ရရရေး က ညီလှုြ်ရှောေးရနသ  န ိုင်လွန်က ရပြောြါသည်။38 

 

ရရပ ြူငမ  ွဲ့နယ် မွန်ပြည်သစ်ြါတီ  န်ေးခ  ြ်ရောရက ေးရွော (၉) ရွောအရနပ င် မ  ယခင်ရရွေးရကောက်ြွ မ ောေး 

တွင်လည်ေး မ ရြေးခ  သည် အရတွွဲ့အကကံ မ ောေး ရှ သည်။ ၎င်ေးပြင် အဆ ိုြါရက ေးရွောမ ောေးအတွက် ရမ ောက်ရခ ော 

နှင်  ကွန်က ောေးတ န်ရက ေးရွောမ ောေးတွင် ၂၀၂၀ ရရွေးရကောက်ြွ အတွက် မ ရံိုမ ောေး  ောေးရှ ခ  သည် ဟို  ိုတ်ပြန် 

ခ  သည်  မ ရံိုစောရင်ေးမ ောေးအရ သ ရှ သည်။ သ ိုို့ရသေ်ာ က ေးစက်ရရောဂါဆ ိုင်ရော ကန်ို့သတ်ခ က်မ ောေးရ ကောင်  

ရ သခံမ ောေး မ စောရင်ေးတွင်ြါေင်မှုမှော အောေးနည်ေးခ  သည်။ 

“ ရီန ူ့အထ ိရကော်မရှငက် မွဲစော ငေ်းလောမရကောက ် ေး။ ၂၀၁၅ ရ ွေးရကောကြွ်ွဲတန်ုေးက ရ ွေးရကောကြွ်ွဲ 

မတိငုခ်င ်မွဲစော ငေ်းလောရကောက်တယ။် အခုက  ရီန ူ့အထ ိ(မွဲစော ငေ်းမကြ်ရသေး  ေးဆိုရတောူ့) မွဲမရြေး 

 ရတောူ့  ေးလောေးဆိခုြီေး  ွောသောေးရတကွ စိုေး ိမ်ရနကကတယ"် ဟို အဆ ိုြါရ သမှ ရက ေးရွောအိုြ်ခ  ြ်ရရေး 

မှြူေးတစ်ဦေးက မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေးက ို ဩဂိုတ်လ (၈) ရက်ရနို့က ရပြောြါသည်။39 

 ကောအင်ေးဆ ြ်ကကီေးငမ  ွဲ့နယ်မှ ရက ေးရွော (၃၆) ရွောအရနပ င်  ၂၀၂၀ ရရွေးရကောက်ြွ သည် ၎င်ေးတ ိုို့ြ မဆံိုေးမ  

ရြေးခွင် ရသည်  ရရွေးရကောက်ြွ ပ စ်သည်။ 

                                                             
38 Updated voter list now includes 2,000 Ye Chaung Phya voters – HURFOM – October 4, 2020 

39 Tavoy District residents worry about losing voting right – HURFOM – August 22, 2020 
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“ကကောအငေ်းဆြ်ိကကေီး ကက် လ ရတကွ ခုမှ ြထမဆံေုးအကကမ်ိ မွဲရြေးခွင်ူ့ တယဆ်ိုရတောူ့ မွဲလောမရြေး 

မှော စိုေး ိမ်ရန တယ။် မွဲလောရြေး ငလ်ညေ်း ြယမ်ွဲပ စ်သေွာေးမှော စိတြ်  ပြန်တယ"် ဟို  ကောအင်ေးဆ ြ် 

ကကီေးငမ  ွဲ့နယ ်မွန်ညီညွတ်ရရေးြါတီ အတွင်ေးရရေးမှြူေး န ိုင်သ န်ေးရဇေ်ာက ရပြောြါသည်။40 

 

ခ-၂) ဆန္ဒမွဲရြေးမှု အရပခအရနမျောေး 

မ ရြေးြ ိုင်ခွင် ရှ သ  (၂,၀၀၀) ရက ေ်ာရှ သည်  ရရေးရခ ောင်ေး  ောေးရ သ ရက ေးရွော (၉) ရွောမှ ရ သခံပြည်သ  

(၁,၆၀၀) ရက ေ်ာ လောရရောက်မ ရြေးခ  သည်ဟို ရရေးငမ  ွဲ့နယ် ရရွေးရကောက်ြွ ရကေ်ာမရှင်အ ွ ွဲ့ခွ စောရငေ်းအရ 

သ ရှ ရသည်။ လမ်ေးြန်ေးဆက်သွယ်ရရေးခက်ခ ပခင်ေးရ ကောင်  အနီေးဆံိုေးမ ရံိုတွင် လောရရောက်ဆနဒမ ရြေးန ိုင်ရန် 

တစ်ရက်ကက  တင်၍ လောရရောက်ခ  ရသည်။41 

 

မ ရံိုရေေးကွောလွန်ေးသပ င်  သွောေးလောရရေး ြ ိုမ ိုအဆင်ရပြရစရန်အတွက်  လန်ေးရခ ောင်ေးေရက ေးရွောတွင် 

ရနှာက် ြ်မ ရံို (၁) ရံို  ောေးရှ ရြေးရန်အတွက် သက်ဆ ိုင်ရောရရွေးရကောက်ြွ ရကေ်ာမရှင်အ ွ ွဲ့ခွ  ံ တင်ပြခ   

ရသေ်ာလည်ေး စီစဉ်ရြေးန ိုင်ခ  ပခင်ေး မရှ ရခ ။ 

“ရရေးရခ ောင်ေး  ောေးက (၈) ရွော၊ ခ  တ ိုက်ရွောအြါအေင်ဆ ို (၉) ရွောရြါ  ။ ခ  တ ိုက်မှော မ ရြေးခွင် ရှ သ  (၁၉၃) ဦေး 

ြါလောတယ်။ အောေးလံိုေးရလောရလောဆယ် (၂,၂၃၂) ရယောက်ြါလောတယ်။ ခ  တ ိုက်က ရက ောင်ေးရွောမှော 

မ  ည် ရမယ်။ က န ် (၈) ရွောက (၁၉၃၉) ရယောက်ကရတော  က ံ ရလောင်ေးမှော မ  ည် ရမယ်။ သွောေးရရေး 

လောရရေးကလည်ေး ခက်တယ်။ ငြီေးရတော  မ ရံို (၁) ရံိုမှော အရယောက် (၂,၅၀၀) ရက ေ်ာ မ  ည် ရမှောဆ ိုရတော  

မ ရံိုတစ်ရံို ြ်တ ိုေးရြေး  ိုို့ ရတောင်ေးဆ ိုသွောေးမယ်" ဟို ရရေးရခ ောင်ေး  ောေးရ သမ ရြေးြ ိုင်ခွင် ရရရေး က ညီလှုြ် 

ရှောေးရနသ  န ိုင်လွန်က ရပြောြါသည်။42 

သွောေးလောရရေးခက်ခ ပခင်ေး၊ ြ မဆံိုေးအကက မ် မ ရြေးခွင် ရပခင်ေး၊ ရရွေးရကောက်ြွ ဆ ိုင်ရော အသ ြညောရြေး 

သင်တန်ေးမ ောေးနှင်    ရတွွဲ့မှု မရှ ပခင်ေးတ ိုို့ရ ကောင်  တ ိုင်ေးရင်ေးသောေးလက်နက်က ိုင်အ ွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး  န်ေးခ  ြ် 

ရောရက ေးရွောမ ောေးရှ  ပြည်သ မ ောေးအရနပ င်  ရရွေးရကောက်ြွ အရြေါ် စ တ်ေငစ်ောေးမှု အောေးနည်ေးခ  သည်။ 

 

                                                             
40 Candidates says Kyarinnseikyi voter education urgently needed for new voters – HURFOM – September 7, 2020 

41 မွန်ပြည်သစ်  န်ေးခ  ြ်ရ သက ရ သခံ (၁,၆၀၀) ရက ော် ဆနဒမ  လောရြေး - သံလွင်တ ိုင်ေးမ် - န ိုေင် ော ၁၁၊ ၂၀၂၀ 

42 Updated voter list now includes 2,000 Ye Chaung Phya voters – HURFOM – October 4, 2020 
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“မ သွောေးရြေး  ိုို့က ို မွန်ပြည်သစ်ြါတီက က ညီစီစဉ်ရြေး  ိုို့သင် တယ်လ ိုို့ ပမငြ်ါတယ်။  ောလ ိုို့လ ဆ ိုရတော  

သွောေးရတ  ခရီေးက အရတေ်ာရလေးရေေးတယ်။ စီစဉ်ရြေးမယ် သ မရှ လ ိုို့ ရွောသောေးရတွက က ိုယ် အစီအစဉ်န ို့ 

က ိုယ် မ သေွာေးရြေးရမယ်ဆ ိုရင် မ သေွာေး ည် မယ် သ က အရတေ်ာရလေးနည်ေးမယ်။ သ တ ိုို့ (မွန်ပြည်သစ် 

ြါတီ) စီစဉ်ရြေးမယ်လ ိုို့  င်ြါတယ်” ဟို ြနန်ေးဗ န်ရက ေးရွောဥကကဋ္ဌ န ိုင် ရြွေးက ရပြောြါသည်။ 

ကရငပ်ြည်နယ်  ကောအင်ေးဆ ြ်ကကီေးငမ  ွဲ့နယ် ရတောင်ကရလေးရက ေးရွောအိုြ်စို မ ဆနဒနယ်အမှတ် (၁) တွင် 

ြါေင်သည်  မ ရံို (၃) တွင် ဆနဒမ လောရြေးသ  တစ်ဦေးတစ်ရယောက်မျှ မရှ ရ ကောင်ေး သ ရသည်။ လမ်ေးြန်ေး 

ဆက်သွယ်ရရေးခက်ခ ပခင်ေးနှင်  မ ရံိုရနရော အလှမ်ေးကွောရေေးရနပခင်ေးတ ိုို့ရ ကောင်  ဆနဒမ လောရရောက်မရြေး 

န ိုင် ကပခင်ေးပ စ်ရ ကောင်ေး တောေန်ရှ သ မ ောေးက ရပြောြါသည်။43 

 

                                                             
43  ကောအင်ေးဆ ြ်ကကီေးရှ  မ ရံိုတစ်ခိုတငွ် ဆနဒမ ရြေးခွင် ရှ သ  (၅၀၀) ရက ော် ရှ ရသော်လည်ေး မ လော ည် သ တစ်ဦေးမျှ မရှ ခ   - BNI (KIC) – န ိုေင် ော ၁၂၊ ၂၀၂၀ 
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အခန်ေး (၉) 

အပခောေးနညေ်းပ ငူ့သ်န်စမ်ွေးသ မျောေး၏ ဆန္ဒမွဲရြေးပခငေ်း 

မနွပ်ြညန်ယ်တွင ် အပ  ြားနညြ်ားပြင့််သနစ်မ်ွြားသူမဲဆန္ဒရှငဦ်ြားရေ ရ ြားရ  ငရ်   ်ရှှိသညဟ်ု  ုတ်ပြန ်

  ြားရသ ် ညြ်ား မနွပ်ြညန်ယ်မသနစ်ွမ်ြားသူမ  ြားအသငြ်ား မူ  ှိုအရေအတွ ်  ် မ  ြားစွ ြှိုမှိုသည ်

ဟု ရပြ ဆှို  ြားပြ ြား အပ  ြားနညြ်ားပြင့််သနစ်ွမ်ြားသူမဲဆန္ဒရှငစ် ေငြ်ား ှို တှိတှိ    ရ   ် ံ ရြြားေန ်

မနွပ်ြညန်ယ်ရေွြားရ   ်ြွဲရ  ်မရှငအ်ြွဲ ွဲ့  ွဲ ှို တှို ်တွနြ်ားရတ ငြ်ားဆှို ဲ့်သည။် 

စ မံ ှိနြ်ားြ မြှိငုြ်ားအပြစ်  တု်ရေ ဲ့်သည့်် "ြယ်က ဉ်မရှှိမ ှ ွတ်မျှတ" အစ ေင ်ံစ တွင ်အပ  ြားနညြ်ား 

ပြင့််သနစ်မ်ွြားသူမဲဆန္ဒရှငမ်  ြားအရနပြင့်် ရေွြားရ   ်ြွဲတွင ် မဲရြြား ွင့််ေေနန်္ငှ့််  ှိုယ်တှိုင ်ှိုယ်  မဲ 

ရြြားန္ှိငုေ်နအ်တွ ် အ  ်အ ဲန္ငှ့်် စှိနရ် ေါ်မှုမ  ြားစ ွ ရှှိရနရက  ငြ်ား ရြ ်ပြ ဲ့်ပြ ြား ပြစ်သည။် 
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က) အပခောေးနညေ်းပ ငူ့သ်န်စွမ်ေးသ မျောေးအတကွ ်ကကြိုတငမ်ွဲ 

၂၀၂၀ ရေွြားရ   ်ြွဲ   သည်  ူြားစ ်ရေ ဂါပြစ်ြ ွြားသည့််   ပြစ်ရနသည့််အတွ ် အပ  ြား 

နညြ်ားပြင့််သနစ်မ်ွြားသူမဲဆန္ဒရှငအ်မ  ြားအပြ ြား က ှိြိုတငဆ်န္ဒမဲရြြား ဲ့်ေသည။်  

“မသနစ်ွမ်ြားရတွ ညြ်ား န္ှိငုင်သံ ြားတစ်ရယ  ်ြဲရ ။ ရေွြားရ   ်ြွဲရန ့်မ ှ မဲရုံ ှိုသွ ြားပြ ြား မဲသွ ြားရြြား 

  ငက် တ ြဲ။ ဒါရြမယ့်် တစ်  ှိြိုွဲ့ရနေ မှ  

အ  ်အ ဲရှှိရနရတ ့် က ှိြိုတငမဲ်ြဲရြြား 

 ှို ်တယ်။ တစ်  ှိြိုွဲ့မသနစ်မ်ွြားရတွ  က ှိြို 

တငမဲ်ရြြား  ငရ်ြမယ့်် တစ်  ှိြိုွဲ့  ှိုယ်တှိုင ်

 ှိုယ်   မဲရြြား  ငတ် ။  ျွနရ်တ ် ညြ်ား 

က ှိြိုတငမဲ် မရြြား  ငဘ်ူြား" ဟု   ှိြို ် ှိပုမှိြိုွဲ့ 

မ ှ အသ ် (၂၀) အေွယ်  ှိုယ်  ်အဂဂ ါ 

မသနစ်မ်ွြားသူ မဲဆန္ဒရှငတ်စ်ဦြား  ရပြ ြါသည။် 

 

မနွပ်ြည ်ူ ့်အ ွင့််အရေြားရြ ငရ်ဒြားရှငြ်ားအရနပြင့််   ှိြို ်မရေ ပမှိြိုွဲ့နယ်န္ငှ့်် မဒုံပုမှိြိုွဲ့နယ်မ ှ အပ  ြားနညြ်ား 

ပြင့််သနစ်မ်ွြားသူမဲဆန္ဒရှင ် (၇) ဦြား ှို ရတွွဲ့ဆံုရမြားပမနြ်ား ဲ့်ေ တွင ်အ ြား ံုြား  ရနအှိမ်မပှြစ်ရစ မဲရုံသှို ့်သွ ြား 

ရေ  ်၍ပြစ်ရစ က ှိြိုတငမဲ်ရြြား ဲ့်သညဟ်ု ရပြက  ြား ဲ့်သည။် 

“မဲရုံမ ှ က ှိြိုတငမဲ်ရြြားတ   ဘက  ြားတှို ့်အတွ ် သ ်ရတ င့််သ ်သ  ရှှိြါတယ်။ မြငြ်နြ်ားဘူြားရြါ ့်။ 

ဒါရြမဲ့် မဲ ည့််ပြ ြားတဲ့်အ ါ စှိြုားေှိမ်စှိတ်ပြစ်မှိတယ်။ က ှိြိုတငမဲ် ည့်် ှို ်ရတ ့် မဲ အမနှအ် န ်

ပြစ်ြါ ့်မ  ြား၊  ှိုယ့််စှိတ်  အ ဲှိုစှိြုားေှိမ်ရနတယ်" ဟု မဒုံပုမှိြိုွဲ့နယ်မ ှ  ှိုယ်  ်အဂဂ ါမသနစ်ွမ်ြားသူ 

အသ ် (၅၀) န္စ်ှအေွယ် မဲဆန္ဒရှငအ်မ ှိြိုြားသ ြားတစ်ဦြား  ရပြ ြါသည။် 

“အှိမ်တှိုငေ် ရေ  ် က ှိြိုတငမဲ်ရြြားတဲ့်အ ါမှ  သ ြားပ  ြားအ  ်အ ဲရတ ့် မရှှိဘူြား။ တစ် ုရတ ့် ရှှိတယ်။ 

တစ်  ှိြိုွဲ့  (၄) မဲ  ည့််ေမ ှ ှို သူတှို ့်(က ှိြိုတငမဲ်ရ   ်သည့််အြွဲွဲ့ေငမ်  ြား)  (၃) မဲြဲ  တု်ရြြားတ  

ရတ ့် ရှှိတယ်။ န ြား ညတ်ဲ့်သူရတွ  ပြနရ်ပြ မ ှသူတှို ့်  ပြန ်တု်ရြြားတယ်။  ျွနရ်တ ်တှို ့်  (၄) 
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မဲ  ည့််ေမယ်။ တှိုငြ်ားေငြ်ားသ ြားမဲ ရှှိတယ်" ဟု   ှိြို ်မရေ ပမှိြိုွဲ့နယ်မ ှရပ ရ   ်တစ်ြ ် မသနစ်ွမ်ြား 

သ ူအသ ် (၅၄) န္စ်ှအေွယ် အမ ှိြိုြားသ ြားတစ်ဦြား  ရပြ ြါသည။် 

“ ှိုယ် ည့််  ငတ်ဲ့်ြါတ  ှို အရမ့် ှိုရပြ ပြ ြား အရမ ြဲ အ ုန ်ံုြား(မဲ)ရြြား ှို ်တယ်" ဟု   ှိြို  ်

မရေ ပမှိြိုွဲ့နယ်မ ှ ှိုယ်  ်အဂဂ ါမသနစ်မ်ွြားသူ အသ ် (၃၃) န္စ်ှအေွယ် အမ ှိြိုြားသမ ြားတစ်ဦြား  ရပြ ြါ 

သည။် 

 

ခ) မွဲရြေးပခငေ်းဆိငု ်ော အခကအ်ခွဲမျောေး 

အပ  ြားနညြ်ားပြင့််သနစ်မ်ွြားသူမဲဆန္ဒရှငမ်  ြား  ွယ် ူစွ  မဲရြြားန္ှိငုေ်နအ်တွ ် မဲရုံမ ြားမ  ြားန္ငှ့်် မဲရုံေန ်မ်ြား 

မ  ြား ှို ရသ   စ ွ ရ ့်  င့််သငက်  ြားရြြား  ြားပြ ြားပြစ်ရသ ် ညြ်ား အပ  ြားနညြ်ားပြင့်် သနစ်မ်ွြားသူမဲဆန္ဒ 

ရှငမ်  ြားအတွ ် သ ြားသန် ့်မဲရုံမ  ြား ှိုမ ူ  ြားရှှိရြြားန္ှိငုမ်ည်မ ဟုတ်ရက  ငြ်ား မနွပ်ြည်နယ်ရေွြားရ   ်ြွဲ 

ရ  ်မရှငအ်ြွဲ ွဲ့  ွဲ  ရပြ ဆှို ဲ့်ပြ ြား ပြစ်သည။်44 

 

သ ြားသန် ့်မဲရုံမ  ြား  ြားရှှိမှု မရှှိပ ငြ်ား၊ မဲရုံမ  ြားတွင ် အပ  ြားနညြ်ားပြင့််သနစ်မ်ွြားသူမဲဆန္ဒရှငမ်  ြားအတွ  ်

ပြငဆ်ငရ်ဆ ငေွ် ်မှုမ  ြား ပြြို ုြ်  ြားမှု မရှှိပ ငြ်ားတှို ့်ရက  င့်် အပ  ြားနညြ်ားပြင့််သနစ်ွမ်ြားသူမဲဆန္ဒရှင ်

မ  ြားအရနပြင့်် က ှိြိုတငမဲ်ရြြား ဲ့်ေသည့််တှိုငရ်အ င ်အ  ်အ ဲမ  ြား မ  ြားစ ွရှှိရနသည။် 

“က ှိြိုတငမဲ်ရြြားတဲ့်ရနေ   ရတ ့် နညြ်ားနညြ်ား  ဉ်ြားတယ်။ Wheelchair (  ်တွနြ်ား ှညြ်ား) သမ ြားရတ ွ

အတွ ်ရတ ့် အဆငမ်ရပြဘူြား" ဟု မဒုံပုမှိြိုွဲ့နယ်မ ှ  ှိုယ်  ်အဂဂ ါမသနစ်မ်ွြားသူ အသ ် (၅၀) 

န္စ်ှအေွယ် မဲဆန္ဒရှငအ်မ ှိြိုြားသ ြားတစ်ဦြား  ရပြ ြါသည။် 

“ ျွနရ်တ ် ရတ ့် မသနစ်မ်ွြားပြစ်တ  နညြ်ားတဲ့်အတွ ်ရက  င့်် အ  ်အ ဲရတ ့် မရှှိြါဘူြား။ မဲရုံ 

ေန ်မ်ြားရတွ  ညြ်ား  ူည ရြြားြါတယ်။ ဒါရြမယ့်် တစ်ပ  ြားမသနစ်မ်ွြားသူရတွ (  ်တွနြ်ား ှညြ်ား 

အသံုြားပြြိုရနသူရတွ)အတွ ်ရတ ့် မဲရုံပြငဆ်ငမ်ှုအြှိငုြ်ား   ှိုအြ်   ်ရှှိြါတယ်" ဟု မဲရုံ ှို သွ ြား 

ရေ  ်ပြ ြား က ှိြိုတငမဲ်ရြြား ဲ့်သူ မဒုံပုမှိြိုွဲ့နယ်မ ှ အသ ် (၂၇) န္စ်ှအေွယ် ဘယ်ဘ ်  ်  ှိြိုွဲ့ယွငြ်ားသူ 

အမ ှိြိုြားသ ြားတစ်ဦြား  ရပြ ြါသည။် 

                                                             
44 UEC to provide assistance for voters with disabilities – HURFOM – June 23, 2020 
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“တစ်  ှိြိုွဲ့မဲရုံရတွ  ရတ ့် ဓမမ ရုံမ ှ ရှှိတယ်။ အရဲတ ့် ရ ှ  ြား စ်ြဲ ရှှိတယ်။ Wheelchair 

သွ ြား ှို ့်ေတဲ့် မ်ြား မရှှိဘူြား" ဟု   ှိြို ် ှိပုမှိြိုွဲ့ မ ှ အသ ် (၂၀) အေွယ်  ှိုယ်  ်အဂဂ ါမသနစ်မ်ွြားသူ 

မဲဆန္ဒရှငတ်စ်ဦြား  ရပြ ြါသည်။ 

“Wheelchair သမ ြားရတွ မ  ်မပမငရ်တွအတွ ်ရတ ့် အ  ်အ ဲရှှိန္ှိငုတ်ယ်" ဟု မဲရုံ ှို 

သွ ြားရေ  ်ပြ ြား က ှိြိုတငမဲ်ရြြား ဲ့်သူ မဒုံပုမှိြိုွဲ့နယ်မ ှ အသ ် (၂၇) န္စ်ှအေွယ် ရပ ရ   ်တစ်ြ ် 

မသနစ်မ်ွြားသူ အမ ှိြိုြားသ ြားတစ်ဦြား  ရပြ ြါသည။် 

 

ဂ) ပြြုပြငရ်ပြောငေ်းလွဲ မည်ူ့ အရပခအရနမျောေး 

“အပ  ြားနညြ်ားပြင့််သနစ်ွမ်ြားသူမ  ြား ဆန္ဒမဲရြြားေ တွင ်အဆငရ်ပြ ွယ် ူရစေနအ်တွ ် ပြညရ်  ငစ် ု

ရေွြားရ   ်ြွဲရ  ်မရှင ် ည ှိန္ှုှိငြ်ားရဆ ငေွ် ်ရြြားေမည"် 45  ဟု မသနစ်မ်ွြားသူမ  ြား၏ အ ွင့််အရေြား 

ဥြရဒတွင ် ပြဌ နြ်ား  ြားသည့််အတှိုငြ်ား အပ  ြားနညြ်ားပြင့််သနစ်ွမ်ြားသူမ  ြား၏ မဲရြြားမှုဆှိုငေ်  ှိစစအေေ 

အဆငရ်ပြရ   ရမွွဲ့ရစရေြားသည ်ရေွြားရ   ်ြွဲရ  ်မရှင၏်တ ေနသ်  ပြစ်သည။် 

“ရန  ်  မယ့်် ရေွြားရ   ်ြွဲရတွ  ေင ်

၂၀၁၅  ုန္စ်ှ ဥြရဒ အ နြ်ား (၈) မ ှ ရြ ်ပြ 

  ြားတဲ့်အတှိုငြ်ား ရဆ ငေွ် ်ရြြားြါ။ 

မသနစ်မ်ွြားရတွအတွ ်  ွယ် ူအဆငရ်ပြ 

ရစမယ့််ရ ျှ  မ်ြားရတွ ုြ်ရြြားြါ။မ  ်မ

ပမငရ်တွအတွ ် အပမငြ်ှိုငြ်ားဆှိုငေ်  အသှိ 

ြည ရြြားရဆွြားရန္ြွားြွဲရတွ  ုြ်ရြြားေမယ်။  

န ြားမက  ြားတဲ့်သူရတွအတွ ် Projector နဲ ့်ြဲပြစ်ပြစ် Flip Chart  ှို တှိုငန်ဲ ့်ရ  ငပ်ြ ြားရတ ့်ြဲ ပြစ်ပြစ် 

(မဲရြြားပ ငြ်ားဆှိုငေ်  ြည ရြြားအ   ်အ  ်မ  ြား ှို) ပြသ  ြားေြါမယ်" ဟု မနွပ်ြညန်ယ် မသနစ်ွမ်ြား 

သူမ  ြား အသငြ်ားဥ က ဋ္ဌ ဦြားရစ ရအ ငသ်ှိမ်ြားတင ် ရတ ငြ်ားဆှိုြါသည။်   

                                                             
45 မသန်စွမ်ေးသ မ ောေး၏ အခွင် အရရေးဥြရ  အခန်ေး (၈) 
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အပ  ြားနညြ်ားပြင့််သနစ်မ်ွြားသူမ  ြားအရနပြင့်် ရေွြားရ   ်ြွဲတွငြ်ါေင ် န္ှိငုရ်ေြားန္ငှ့်် ြတ်သ ်  ြါ  

အြယ်က ဉ် ံရနေသည၊်  ွဲပ  ြားဆ ်ဆ ံံရနေသညဟ်ု  ံစ ြားရနေရက  ငြ်ား " ြယ်က ဉ်မရှှိမ ှ ွတ်မျှ 

တ " အစ ေင ်ံစ တွင ်ရြ ်ပြ ဲ့်ပြ ြားပြစ်သည။် 

“ရန  ်အ  ်အ ဲတစ် ု  မသနစ်ွမ်ြားရတွ  အ ြားငယ်တတ်တ ရတွ ရှှိတယ်။ အစ တညြ်ား  

 ွဲပ  ြားဆ ်ဆ ံံေတ ရတွ ရှှိတယ်။ က ှိြိုတငမဲ်ြဲ ရြြားေတဲ့်အ ါ  ရတ ့်  ွတ် ြ် ျှှိြိုွဲ့ ေ ှ်တဲ့်ဆန္ဒမဲ 

မပြစ်ဘူြားရြါ ့်။ က ှိြိုတငမဲ်ရြြားေင ် ှိုယ့််ဆန္ဒအတှိုငြ်ား ပြစ်ြါ ့်မ  ြား အ ဲှိုရတ ့်  ံစ ြား(စှိြုားေှိမ်ရန)ေတယ်။ 

ပြစ်န္ှိငုေ်င ်ရေွြားရ   ်ြွဲရန ့်မ ှြဲ န္ှိငုင်သံ ြားတှိုငြ်ား မဲရြြားန္ှိငုေ်ငရ်တ ့် ြှိရု  ငြ်ားတ ရြ့်ါ" ဟု   ှိြို ် ှိ ု

ပမှိြိုွဲ့ မ ှအသ ် (၂၀) အေွယ်  ှိုယ်  ်အဂဂ ါမသနစ်မ်ွြားသူ မဲဆန္ဒရှငတ်စ်ဦြား  အက ံြိုပြြိုြါသည်။ 

အပ  ြားနညြ်ားပြင့််သနစ်မ်ွြားသူမဲဆန္ဒရှငမ်  ြားအတွ ် အဆငရ်ပြရ   ရမွွဲ့သည့်် ရေွြားရ   ်ြွဲပြစ်ေန ်

အတွ ် ရေွြားရ   ်ြွဲပြစ်စဉ်အဆင့််တှိုငြ်ားတွင ် အပ  ြားနညြ်ားပြင့််သနစ်မ်ွြားသူမ  ြား ြါေင ်ွင့််ေေနအ် ြူား 

 ှိုအြ်ရနသည။် 

“မသနစ်ွမ်ြားရတွ မဲရြြားြှိုင ်ွင့်် မဆံုြားရှု ံြားေရအ င ် မသနစ်ွမ်ြားနဲ ့်ြတ်သ ်ပြ ြား အသှိြည ရြြားတဲ့်အ ါမ ှြဲ 

ပြစ်ပြစ် မူေါဒရေြားဆွတဲဲ့်အ ါမ ှြဲပြစ်ပြစ် မသနစ်မ်ွြားရတွ ှိုယ်တှိုင ်ှို ြါေင ်ွင့််ရြြားေမယ်။ 

ရေွြားရ   ်ြွဲရ  ်မရှငအ်ြွဲ ွဲ့ေငအ်ရနနဲ ့်ပြစ်ပြစ် မဲရုံမ ြားအရနနဲ ့်ြဲပြစ်ပြစ် မဲရုံေန ်မ်ြားအရနနဲ ့်ြဲပြစ်ပြစ် 

ြါေင ်ွင့််ပြြိုေမယ်။ မေူါဒတှိုငြ်ား မေူါဒတှိုငြ်ားမ ှ မသနစ်မ်ွြားရတွ ှို  ည့််သွင့််ပြ ြားစဉ်ြားစ ြားရြြားြါ" ဟ ု

မနွပ်ြညန်ယ် မသနစ်မ်ွြားသူမ  ြားအသငြ်ားဥ က ဋ္ဌ  တှို ်တွနြ်ားရတ ငြ်ားဆှို  ြားသည။် 
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အခန်ေး (၁၀) 

မွဲဆန္ဒရှငပ်ြညသ် မျောေး၏ စကောေးသမံျောေးန္ငှ်ူ့ 

ရမ ောလ်င်ူ့ချကမ်ျောေး 

 
၂၀၂၀ ရေွြားရ   ်ြွဲသည ် မဲဆန္ဒရှငပ်ြညသ်ူမ  ြားအတွ ် စှိနရ် ေါ်မှုမ  ြားရသ  ရေွြားရ   ်ြွဲတစ် ု 

ပြစ်သည။် COIVD-19  ူြားစ ်ရေ ဂါပြစ်ြ ွြားရနသည့််အပြင ်ရေွြားရ   ်ြွဲ  ငြ်ားြေန ် (၂) ေ ်အ ှို 

၂၀၂၀ န္ှိေုငဘ်   (၆) ေ ်ရန ့်တွင ် ြဲ ူြားပမှိြိုွဲ့ ဥသ ပမှိြိုွဲ့သစ် အုနြ်ားရတ  မ်ြားရှှိ ြဲ ူြားတှိုငြ်ားရဒသက  ြား 
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ရေွြားရ   ်ြွဲရ  ်မရှငအ်ြွဲ ွဲ့  ွဲ၏ ရုံြားတွင ် ဗံုြားရြါ ် ွဲမှုပြစ်ြွ ြား ဲ့်ေ 46 ရေွြားရ   ်ြွဲရန ့်တွင ် မဲဆန္ဒ 

ရှငပ်ြညသ်ူမ  ြား၏  ံုပ ံြိုရေြားမ ှ ညြ်ား ရမြား ွနြ်ား တု်စေ ပြစ်   ဲ့်သည။် 

ရေွြားရ   ်ြွဲမတှိုင ်င ် ရတွွဲ့ဆံုရမြားပမနြ်ားမှုမ  ြားတွင ်ညြ်ား ရေွြားရ   ်ြွဲမတှဆင့်် အ ဏ ေ  သ ူ

မ  ြားအရနပြင့်် ရေွြားရ   ်ြွဲ တှိ ေတ်မ  ြား ှို ပြည့််ဆညြ်ားရြြားေန ် ရမ့်ရ   ့်ရနပ ငြ်ားန္ငှ့်် အ ွင့်် 

အ ဏ မ  ြား ှို ြုဂဂ ှိ အ  ှိြိုြားစ ြားြ ွြားအတွ ် အသံုြား  ပ ငြ်ားမ  ြား ပြြို ုြ် ဲ့်ရသ ရက  င့်် ရေွြား 

ရ   ်ြွဲ ှို ယံုက ညမ်ှု အ ြားနညြ်ားရန ဲ့်သည။် 

“သမီေးတို ူ့ ွောမှောဆိ ု အြ်ုချြုြ်ရ ေးမ ေးက အသခံျွဲွဲ့စကန်ွဲ ူ့ လိကုန်္ှုေိးရဆော်ရနတယ။် ရဆမွျိြုေးသောေးချငေ်း 

ရတကွို မွဲစော ငေ်းသေွာေးကကည်ူ့ ုိ ူ့ ရပြောရတောူ့ သ တို ူ့က  ောပြန်ရပြောလွဲဆိရုတောူ့ " ောလို ူ့မွဲရြေးမှောလွဲ။ 

သ တို ူ့မွဲန္ိငုခ်ြီေး(ရ ွေးရကောက်ခံခြီေး) င ်သ တို ူ့အမျိြုေး သ တို ူ့မိသောေးစုရတြွွဲ အခွင်ူ့အရ ေး သေွာေးတော။ ငါတို ူ့ 

အတကွ ် ောလြ်ုရြေးတောရိှလို ူ့လွဲ" လို ူ့ အွဲလိ ု ရပြောကကတယ။်  ွောသ  ွောသောေးအရတော်မျောေးမျောေး  ွဲ ူ့စိတ ်

ထွဲမှောလညေ်း အွဲလိုြွဲရိှရနရတောူ့ မွဲစော ငေ်း(မှန်ကန်မှုရိှမရိှဆိုတွဲူ့)အရြေါ်မှော သြ်ိအရလေးမထောေး  ေး" ဟ ု

ရေွြားရ   ်ြွဲန္ငှ့်် ူငယ်အရေြားအတွ ်  ှုြ်ရှ ြားရနသူ သံပ ြူဇရြ်ငမ  ွဲ့နယ်မှ လ ငယ်အမ   ေးသမီေးတစ်ဦေး 

က ရပြောြါသည်။47 

လက်ရှ အောဏောရြါတီပ စ်သည်  အမ   ေးသောေး ီမ ိုကရရစီအ ွ ွဲ့ခ  ြ်က ၂၀၁၅ ရရွေးရကောက်ြွ ကတ ကေတ် 

အရနပ င်   ွ ွဲ့စည်ေးြံိုပြငဆ်င်ရရေး၊ တရောေးဥြရ စ ိုေးမ ိုေးမှု ရှ ရရေးနှင်  အရပခခံလ ူ့အခွင် အရရေးမ ောေး ရရှ ရရေးဟ  

သည်  အခ က် (၃) ခ က်က ို ကတ ပြ ခ  ရသေ်ာလည်ေး လွှတ်ရတေ်ာတွင်ေးရရောက်ရှ လောသည်  ရနှာက်ြ ိုင်ေးတွင် 

အဆ ိုြါကတ ကေတ်မ ောေးက ို ရ ော်ရဆောင်ရြေးန ိုင်ခ  ပခင်ေးမရှ ရ ကောင်ေး ရေ န်သံိုေးသြ်မှုမ ောေး ရှ ရနသည်။ 

သ ိုို့ရသေ်ာ ရရွေးရကောက်ြွ အမှန်တကယ်က င်ေးြသည် ရနို့ပ စ်သည်  ၂၀၂၀ န ိုေင် ောလ (၈) ရက်ရနို့တွင် 

ပြည်သ မ ောေးက အခက်အခ နှင်  စ န်ရခေါ်မှုမ ောေးက ို ရက ေ်ာလွှောေးငြီေး တစ်ခ နက်လောရရောက်မ ရြေးခ  သည်။ 

တစ်န ိုင်ငံလံိုေးအတ ိုင်ေးအတောအောေးပ င်  မ ရြေးြ ိုင်ခွင် ရှ သ စိုစိုရြါင်ေး၏ (၇၀) ရောခ ိုင်နှုန်ေးရက ေ်ာ လောရရောက် 

မ ရြေးခ  သက  သ ိုို့ မွန်ပြည်နယ်တွင်လည်ေး (၅၈) ရောခ ိုင်နှုန်ေးရက ေ်ာ လောရရောက်မ ရြေးခ  သည်။ ၂၀၁၅ 

ရရွေးရကောက်ြွ  က် ရောခ ိုင်နှုန်ေးအနည်ေးငယ်ရက ေ်ာလွန်ငြီေး လောရရောက်မ ရြေးခ   ကပခင်ေး ပ စ်သည်။ 

                                                             
46 ြ ခ ေးတ ိုင်ေးရ သကကီေး ရရေွးရကောကြ်ွ ရကော်မရငှ်ရံိုေးတွင ်ဗံိုေးရြါက်ကွ မှုပ စ် - Mizzima – န ိုေင် ော ၆၊ ၂၀၂၀ 

47 Interest in politics declines as election promises go unfulfilled – HURFOM – July 30, 2020 
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အခက်အခ နှင်  စ န်ရခေါ်မှုမ ောေးစွော ကောေးက က ိုယ်တ ိုင်က ိုယ်က လောရရောက်မ ရြေးခ  သည်  မ ဆနဒရှင်ပြည် 

သ မ ောေး၏ ရမျှေ်ာလင် ခ က်မ ောေးက ို ပ ည် ဆည်ေးရဆောင်ရွက်ရြေးရန်သည် ရရွေးရကောက်ြွ အလွန်တွင် 

အောဏောရလောမည် အစ ိုေးရ၏ အဓ ကတောေန်ပ စ်သည်။ 

  ိုို့ရ ကောင်  မ ဆနဒရှင်ပြည်သ မ ောေး၏ သရ ော ောေးဆနဒမ ောေးနှင်  ရမျှေ်ာလင် ခ က်မ ောေးက ို သ ရှ န ိုင်ရန်အတွက် 

မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေးက ငမ  ွဲ့နယ် (၆) ငမ  ွဲ့နယ်မှ မ ဆနဒရှင်ပြည်သ  (၆၂) ဦေးတ ိုို့က ို 

သွောေးရရောက်ရတွွဲ့ဆံိုငြီေး ရမေးပမန်ေးခ  သည်။ ၎င်ေးပြင် မွန်ပြည်နယ်မှ ရရွေးရကောက်ြွ အန ိုင်ရြါတီ (၂) 

ခိုပ စ်သည်  မွန်ညီညွတ်ရရေးြါတီနှင်  အမ   ေးသောေး ီမ ိုကရရစီအ ွ ွဲ့ခ  ြ်ြါတီမှ လွှတ်ရတေ်ာက ိုယ်စောေးလှယ် 

(၃) ဦေးက ို ဆက်သွယ်ငြီေး အစ ိုေးရသစ်အရြေါ် ၎င်ေးတ ိုို့၏သံိုေးသြ်ခ က်မ ောေးက ို နှာေးရ ောင်ခ  သည်။ 

 

၁၀-က) မွဲဆန္ဒရှငပ်ြညသ် မျောေး၏ ရမ ေ်ာလင်ူ့ချကမ်ျောေး 

မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေးအရနပ င်  မ ဆနဒရှင်ပြည်သ မ ောေးနှင်  ရတွွဲ့ဆံိုရမေးပမန်ေးရောတွင် 

၎င်ေးတ ိုို့၏ ရရွေးရကောက်ြွ အလွန် ရမျှေ်ာလင် ခ က်မ ောေးက ိုလည်ေး ရမေးပမန်ေးခ  သည်။ မ ဆနဒရှင်ပြည်သ အမ ောေး 

စိုက ရြ်ရွော ွံွဲ့င   ေးတ ိုေးတက်ရရေး၊ လ ူ့အခွင် အရရေးအပြည် အေ ရရှ ရရေး၊ မ ေးယစ်ရဆေးေါေး ြရြ ောက်ရရေးနှင်  

တ ိုင်ေးရင်ေးသောေးအခွင် အရရေးမ ောေး တန်ေးတ ညီမျှစွော ရရှ ရရေးတ ိုို့က ို အဓ ကလ ိုလောေးလ က်ရှ သည်။ 

 

၁၀-ကက)  ံွွဲ့ ခ ိြုေးတိေုးတကရ် ေးဆိငု ်ော ရမ ေ်ာလင်ူ့ချကမ်ျောေး 

“က ိုယ် ရ ွဲ့ရ သက ို  ွံွဲ့င   ေးတ ိုေးတက်ရစမယ် အစ ိုေးရ ပ စ်ရစခ င်တယ်။ လ အခ င်ေးခ င်ေး ခွ ပခောေးဆက်ဆံမှုမရှ  

တ   အစ ိုေးရမ   ေး ပ စ်ရစခ င်တယ်" ဟို ရရပ ြူငမ  ွဲ့နယ် သစ်လှရတောရက ေးရွောမှ အသက် (၂၂) နှစ်အရွယ် 

လ ငယ်အမ   ေးသောေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။ 

“ြညောရရေး(တ ိုေးတက်  ိုို့ လိုြ်ရြေးရစခ င်တယ်)။ ရဆေးခန်ေး၊ လမ်ေး၊ တံတောေးတ ိုို့က ို လ ိုခ င်တယ်။ စ ိုက်ြ   ေး 

ရရေးနည်ေးြညောက ိုလည်ေး လ ိုအြ်တယ"် ဟို သံပ ြူဇရြ်ငမ  ွဲ့နယ် က ံ ကရိုတ်ရက ေးရွောမှ အသက် (၂၇) 

နှစ်အရွယ် အမ   ေးသမီေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။ 
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“ဆင်ေးရ သောေးပြည်သ ရတွက ို ရ ောက်ြံ ရြေးန ိုင်  ိုို့ လမ်ေး၊ တံတောေးရတွ ရဆောက်လိုြ်ရြေးငြီေး ြညောရရေး 

 က်မှောလည်ေး တ ိုေးတက်လောရစခ င်တယ်" ဟို ရရပ ြူငမ  ွဲ့နယ် အလယ်စခန်ေးရက ေးရွောမှ အသက် (၃၅) 

နှစ်အရွယ် အမ   ေးသမီေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။ 

“လယ်ယောစ ိုက်ြ   ေးသ ရတွ အလွယ်တက သွောေးလောန ိုင်  ိုို့ လမ်ေးတစ်ခိုရလောက် လိုြ်ရြေးရစခ င်တယ်" ဟို 

က   က်မရရောငမ  ွဲ့နယ် ကွမ်ငန်ေးရက ေးရွောမှ အသက် (၄၉) နှစ်အရွယ် အမ   ေးသောေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။ 

“လမ်ေး၊ လျှြ်စစ်မီေးန ို့ မွန်အမ   ေးသောေးအ က်တန်ေးရက ောင်ေး (စတောရတွက ို) လိုြ်ရြေးရစခ င်တယ်" ဟို 

ရရေးငမ  ွဲ့နယ ်ကဗ ောကကီေးရက ေးရွောမှ အသက် (၂၁) နှစ်အရွယ် လ ငယ်အမ   ေးသမီေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။ 

“ရရ၊ လျှြ်စစ်မီေးန ို့ လမ်ေးြန်ေးဆက်သွယ်ရရေး (ရကောင်ေးလော  ိုို့)က ို လ ိုလောေးြါတယ်။ ရနှာက်ငြီေး  ီရ သမှော 

စ ိုက်ြ   ေးရရေးန ို့ ငါေး မ်ေးလိုြ်ငန်ေးက ို အဓ က ောေး လိုြ်က ိုင်ရန ကတ  အတွက် ရ သအတွက် အက   ေးပ စ် 

ရစမယ်  စက်ရံိုရတွ လ ိုအြ်တယ်။ ရ သခံပြည်သ ရတွ အလိုြ်အက ိုင်အခွင် အလမ်ေး ရရစခ င်တယ်" ဟို 

ရရေးငမ  ွဲ့နယ ်ကဗ ောကကီေးရက ေးရွောမှ အသက် (၂၇) နှစ်အရွယ် အမ   ေးသမီေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။ 

"စ ိုက်ြ   ေးရရေးအတွက် နည်ေးြညောြ ိုင်ေးဆ ိုင်ရောက ို အစ ိုေးရအရနန ို့ က ညီရဆောင်ရွက်ရြေးရစခ င်တယ်" ဟို 

 ကောအင်ေးဆ ြ်ကကီေးငမ  ွဲ့နယ်မှ အသက် (၃၂) အရွယ် အမ   ေးသောေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။ 

 

၁၀-ကခ) လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေးဆိငု ်ော ရမ ေ်ာလင်ူ့ချကမ်ျောေး 

“လ  ို ေက ို အရကောင်ေးဆံိုေးလိုြ်ရြေးန ိုင်တ  အစ ိုေးရမ   ေး ပ စ်ရစခ င်တယ်။ တစ်ပခောေးန ိုင်ငံရတွန ို့စောရင် 

ပမန်မောရတွက လ ူ့အခွင် အရရေး အရမ်ေးန မ် ရတော  ရနှာက် ြ် အခွင် အရရေးဆံိုေးရံှုေးတောမ   ေး မရှ ရစခ င် 

ရတော ြါ  ေး" ဟို ရရပ ြူငမ  ွဲ့နယ် ရက ောက် ံရရက ေးရွောမှ အသက် (၅၁) အရွယ် အမ   ေးသောေးတစ်ဦေးက 

ရပြောြါသည်။ 

“မ ေးယစ်ရဆေးေါေးကင်ေးစင်ငြီေး အဂတ မရှ  ရအေးခ မ်ေးမှုက ိုရြေးတ   အစ ိုေးရမ   ေး ပ စ်ရစခ င်တယ်" ဟို ရရပ ြူ 

ငမ  ွဲ့နယ ်ရက ောက် ံရရက ေးရွောမှ အသက် (၂၂) အရွယ် လ ငယ်အမ   ေးသမီေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။ 

“ရက ေးရွောအတွင်ေး  ွံွဲ့င   ေးတ ိုေးတက်ရရေးန ို့ လ ငယ်ရတွ မ ေးယစ်ရဆေးေါေးသံိုေးစွ မှုက ို တ ိုက်  က်န ိုင်  ိုို့ ရည်ရွယ် 

ငြီေး မ ရြေးခ  တောြါ" ဟို က   က်မရရောငမ  ွဲ့နယ် ေယ်င  ရက ေးရွောမှ အသက် (၅၃) နှစ်အရွယ် အမ   ေးသောေး 

တစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။ 
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“ကျွန်ရတေ်ာတ ိုို့ က်ပခမ်ေးက စ ိုက်ြ   ေးရရေးနယ်ရပမပ စ်တ  အတွက် အစ ိုေးရအရနန ို့ ရပမယောြံိုစံ (၇) 

လိုြ်ရြေး  ိုို့ စ ိုက်ြ   ေးရရေးအဆင် ပမင် နည်ေးြညော ပ န်ို့ပ ြူေးရြေး  ိုို့က ို လ ိုခ င်ြါတယ်" ဟို ရရပ ြူငမ  ွဲ့နယ် 

ကျွ သံိုေးညီမရက ေးရွောမှ အသက် (၄၀) နှစ်အရွယ် အမ   ေးသောေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။ 

 

 

 

 

၁၀-ကဂ) တိငုေ်း ငေ်းသောေးအခွင်ူ့အရ ေးန္ငှူ့ ်တန်ေးတ ညမီ ရ ေးဆိငု ်ော   

              ရမ ေ်ာလင်ူ့ချကမ်ျောေး 

“က ိုယ် လ မ   ေးက ို အခွင် အရရေး ရရစခ င်တယ်။ (တ ိုင်ေးရင်ေးသောေး)လ မ   ေးအခ င်ေးခ င်ေး   နှ ြ်မှုမရှ ရအောင် 

ည  န ှုင်ေးရစခ င်တယ်" ဟို ရရပ ြူငမ  ွဲ့နယ် အလယ်စခန်ေးရက ေးရွောမှ အသက် (၄၃) နှစ်အရွယ် အမ   ေးသောေး 

တစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။ 

“အစ ိုေးရက ပြည်သ လ  ို ရအေးခ မ်ေးစွော ရန  ိုင်န ိုင်  ိုို့ တ ိုင်ေးရင်ေးသောေးလ မ   ေးအခွင် အရရေး တန်ေးတ ညီမျှ 

ရရှ ရစ  ိုို့ ခွ ပခောေးဆက်ဆံမှု မရှ ရစ  ိုို့ (လိုြ်ရြေးမယ်လ ိုို့) ရမျှေ်ာလင်  ောေးြါတယ်" ဟို ရရပ ြူငမ  ွဲ့နယ် ကျွ သံိုေး 

ညီမရက ေးရွောမှ အသက် (၄၇) နှစ်အရွယ် အမ   ေးသောေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။ 

“(ဗမောမဟိုတ်တ  )တ ိုင်ေးရင်ေးသောေးရတွက ို ခွ ပခောေးဆက်ဆံတောမ   ေးမလိုြ်  န ို့ အောေးလံိုေးက ို တန်ေးတ ညီမျှပ စ် 

ရစခ င်တယ်။ ပြည်သ ရတွရ ွဲ့ အသံက ိုလည်ေး နှာေးရ ောင်ရစခ င်တယ။် တ ိုင်ေးရင်ေးသောေးရတွရ ွဲ့ သရ ော 

ဆနဒက ို နှာေးမရ ောင်   က ိုယ် သရ ောန ို့က ိုယ် လိုြ်သွောေးတောမ   ေး မပ စ်ရစခ င်  ေး" ဟို ရရေးငမ  ွဲ့နယ် 

ရက ောက်အ ိုင်ရက ေးရွောမှ အသက် (၂၃) နှစ်အရွယ် အမ   ေးသမီေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။ 

 

“ရွောရတွမှော မ ခင် ောသောစကောေးသင် ကောေးရနတ  စောသင်ရက ောင်ေးရတွက ို အစ ိုေးရက ရ ောက်ြံ ရြေးရစ 

ခ င်တယ်" ဟို သံပ ြူဇရြ်ငမ  ွဲ့နယ် ရရသ ရတောင်ရက ေးရွောမှ အသက် (၃၃) နှစ်အရွယ် အမ   ေးသမီေးတစ်ဦေး 

က ရပြောြါသည်။ 
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“တ ိုင်ေးရင်ေးသောေးအောေးလံိုေး တန်ေးတ ညီမျှစွော အခွင် အရရေးရရှ န ိုင်  ိုို့က ို လိုြ်ရြေးရစခ င်တယ်" ဟို 

ရရပ ြူငမ  ွဲ့နယ် ရော  ေးရက ေးရွောမှ အသက် (၂၄) နှစ်အရွယ် လ ငယ်အမ   ေးသမီေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။ 

"တ ိုင်ေးရင်ေးသောေးြါတီရတွန ို့ ြ ေးရြါင်ေးငြီေး ညွန်ို့ရြါင်ေးအစ ိုေးရ  ွ ွဲ့ရစခ င်တယ်" ဟို ရရပ ြူငမ  ွဲ့နယ် ကျွ သံိုေးညီမ 

ရက ေးရွောမှ အသက် (၄၀) နှစ်အရွယ် အမ   ေးသောေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။ 

“ရြ်ရွောက မ ရြေးလ ိုို့ (အောဏော)ရလောတ   အစ ိုေးရပ စ်တ  အတွက် တ ိုင်ေးရင်ေးသောေးအခွင် အရရေး တန်ေးတ ညီမျှ 

စွောရရှ တ    က် ရယ်ပြည်ရ ောင်စိုတစ်ခို ပ စ်လောရစခ င်ြါတယ်" ဟို သံပ ြူဇရြ်ငမ  ွဲ့နယ် ကရိုြပ ရက ေး 

ရွောမှ အသက် (၅၃) နှစ်အရွယ် အမ   ေးသောေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။ 

 

 

၁၀-ခ) လွှတရ်တောက်ိယုစ်ောေးလယှမ်ျောေး၏ သံေုးသြ်ချကမ်ျောေး48 

၂၀၂၀ ရရွေးရကောက်ြွ အလွန်ကောလတွင် မွန်ပြည်နယ်အစ ိုေးရအရနပ င်  ၂၀၁၅ မတ်လတွင် 

ပြည်ရ ောင်စိုလွှတ်ရတေ်ာက အတည်ပြ ခ  သည်   ွ ွဲ့စည်ေးြံိုအရပခခံဥြရ  ဇယောေး (၂) ြါ ပြည်နယ်အစ ိုေးရ 

လိုြ်ြ ိုင်ခွင် က ို လက်ရတွွဲ့က င် သံိုေးရန်၊ ပြည်သ လ  ို၏ စောေးေတ်ရနရရေးက ို ပမ င် တင်ရန်၊ ပြည်နယ် 

အစ ိုေးရနှင်  လွှတ်ရတေ်ာအ ကောေး ဟန်ခ က်ညီရအောင် ြ ေးရြါင်ေးရဆောင်ရွက်ရန် လွှတ်ရတေ်ာက ိုယ်စောေးလှယ် 

မ ောေးက အဓ ကအကကံ ပြ ခ  သည်။ 

အစ ိုေးရသစ်အရနပ င်  ဗဟ ိုခ  ြ်က ိုင်မှုက ို ရလျှော ခ ငြီေး ပြည်နယ်အစ ိုေးရ၏ လိုြ်ြ ိုင်ခွင် အောဏောက ို ြ ိုမ ိုခ ိုင် 

မောရစပခင်ေးသည် ြ မဦေးစောေးရြေးလိုြ်ရဆောင်ရမည်  လိုြ်ငန်ေးပ စ်သည်ဟို ဆ ိုသည်။ 

“ပြည်ရ ောင်စိုလွှတ်ရတေ်ာက သရ ောတ  ောေးတ   ပြည်နယ်ဥြရ ပြ က စစရတွက ို ခိုတက်လောမည်  

အစ ိုေးရက လက်ရတွွဲ့က င် သံိုေးမယ်ဆ ိုရင် ပြည်နယ်အစ ိုေးရမှော လိုြ်ြ ိုင်ခွင် ရတွ အမ ောေးကကီေး တ ိုေးလောမယ်။ 

ဗဟ ိုခ  ြ်က ိုင်မှုက ို ရလျှော ခ ရောလည်ေး ရရောက်တယ်။ အ လ ိုဆ ိုရင် ပြည်နယ်တ ိုေးတက်မှုက ို အမ ောေးကကီေး 

အရ ောက်အက ပြ လ မ် မယ်" ဟို မွန်ညီညွတ်ရရေးြါတီမှ န ိုင်လယ တမက အကကံပြ ြါသည်။ 

 

                                                             
48 What is working between the Union and State levels of government, and what needs to change? - HURFOM – January 18, 2021 
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၎င်ေးပြင် မွန်ပြည်နယ်အစ ိုေးရသစ်အရနပ င်  ဦေးစောေးရြေးလိုြ်ရဆောင်ရမည် လိုြ်ငန်ေးမ ောေး မ ောေးစွောရှ ငြီေး ၎င်ေးတ ိုို့ 

တွင် ပြည်သ လ  ို၏ စောေးေတ်ရနရရေးနှင် ဆက်နွယရ်နသည်  လမ်ေးြန်ေးဆက်သွယရ်ရေး၊ လျှြ်စစ်မီေးနှင်  

ရ ေးကွက်ရ ော်ရဆောင်ရရေးက စစတ ိုို့ ြါေင်သည်။ 

“ပြည်သ ရတွရ ွဲ့ စောေးေတ်ရနရရေးန ို့ဆက်နွယမ်ှုရှ တ   လိုြ်ငန်ေးရတွက ို ြ ိုငြီေးလိုြ်ရဆောင်သင် တယ်။ 

လမ်ေးြန်ေးဆက်သွယ်ရရေးတ ိုို့ လျှြ်စစ်မီေးတ ိုို့ရြါ  ။ ရရေးငမ  ွဲ့နယ် က်မှောဆ ို အစ ိုေးရလျှြ်စစ်မီေး (ခို  ) မရ 

ရသေး  ေး။ မွန်ပြည်နယ်မှော စ ိုက်ြ   ေးရရေးန ို့ ငါေး မ်ေးလိုြ်ငန်ေးက ို အရပခခံငြီေး အသက်ရမွေး ကတယ။် အ  ါန ို့ 

ြတ်သက်ငြီေး ခ ိုင်မောတ  ရ ေးကွက်န ို့ နည်ေးြညောရတွက ို အစ ိုေးရက နည်ေးလမ်ေးရှောရဆောင်ရွက်ရြေးသင်  

တယ"် ဟို မွန်ညီညွတ်ရရေးြါတီမှ မငေ်းရအောင်  ေးက တ ိုက်တွန်ေးရပြောဆ ိုခ  သည်။ 

 

 ိုတ ယအကက မ်မွန်ပြည်နယ်လွှတ်ရတေ်ာက အတည်ပြ ခ  သည်  ရမေးခွန်ေးနှင် အဆ ိုမ ောေးအရြေါ် ပြည်နယ် 

အစ ိုေးရ၏ အရကောင်အ ည်ရ ေ်ာရဆောင်ရွက်မှုသည်(၅၀)ရောခ ိုင်နှုန်ေးြင် ပြည် မီပခင်ေးမရှ ဟို မွန်ပြည်နယ် 

လွှတ်ရတေ်ာ ိုဥကကဋ္ဌ ရ ါက်တောရအောင်န ိုင်ဦေးက ရပြောဆ ို ောေးသည်။49 

 

                                                             
49 လွှတရ်တော်ကတ ကေတ်ရတွအောေး အစ ိုေးရရ ွဲ့အရကောငအ် ည်ရ ော်မှု တစ်ေက်ရတောင် မရှ  - သံလွင်တ ိုငေ်းမ် - ဇန်နေါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၁ 
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“ပြည်သ ူ့အသံ လွှတ်ရတေ်ာအသံ" ဆ ိုသည် အတ ိုင်ေး လွှတ်ရတေ်ာသည် ပြည်သ လ  ိုက ို က ိုယ်စောေးပြ  

ရသောရ ကောင်  လောမည် အစ ိုေးရသစ်အရနပ င်  လွှတ်ရတေ်ာကအတည်ပြ  ောေးသည်  က စစရြ်မ ောေးက ို ပြည်  

ပြည် ေေအရကောင်အ ည် ရ ော်သွောေးရန် လ ိုသည်။ 

“အစ ိုေးရသစ်အရနန ို့ လွှတ်ရတေ်ာန ို့ ဟန်ခ က်ညီညီရဆောင်ရွက်သွောေး  ိုို့ လ ိုမယ်လ ိုို့ ကျွန်မ ငတ်ယ်။ 

ပြည်သ ူ့အသံရတွ ညံရနတ  လွှတ်ရတေ်ာက ို ြ ိုအရလေး ောေး  ိုို့ လ ိုမယ်။ စ တ်ခံစောေးခ က်ရတွက ို ရ ေး ယ် 

ငြီေး အလိုြ်သရ ောအရနန ို့ြ  (ြ ေးရြါင်ေး)ရဆောင်ရွက်ရစခ င်တယ်" ဟို အမ   ေးသောေး ီမ ိုကရရစီအ ွ ွဲ့ခ  ြ် 

ြါတီမှ ရ ေါ်ခ ိုင်ခ ိုင်လ  က အကကံပြ ြါသည်။ 
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အခန်ေး (၁၁) နိဂုံေး 

 

၂၀၂၀ န ိုေင် ောလ (၈) ရက်ရနို့ အရ ွရ ွရရွေးရကောက်ြွ က ို ရအောင်ပမင်စွော က င်ေးြငြီေးစီေးခ  ငြီေး 

ရရွေးရကောက်ြွ ဥြရ မ ရ ောင်နှင်  လိုြ် ံိုေးလိုြ်နည်ေးမ ောေး၏ အောေးနည်ေးခ က်မ ောေးအပြင် COVID-19 ကြ် 

ရရောဂါအကန်ို့အသတ်မ ောေးရ ကောင်  ရရွေးရကောက်ြွ လိုြ်ငန်ေးစဉ်တွင် အောေးနည်ေးခ က်မ ောေး ရှ ခ  ရသေ်ာလည်ေး 

ရရွေးရကောက်ြွ ရလ ်မ ောေးသည် မ ဆနဒရှင်အမ ောေးစို၏ သရ ော ောေးနှင် အညီပ စ်ရ ကောင်ေး ရရွေးရကောက်ြွ  

ဆ ိုင်ရောပြည်သ ူ့လှုြ်ရှောေးမှုအ ွ ွဲ့အြါအေင် ပြည်တွင်ေးရရွေးရကောက်ြွ ရစောင်  ကည် ရလ လော ရရေးအ ွ ွဲ့ (၁၂) 

 ွ ွဲ့က ၂၀၂၁ ဇန်နေါရီလ (၂၉) ရက်ရနို့တွင် ြ ေးတွ ရ ကညောခ က်  ိုတ်ပြန်ခ  သည်။50 

သ ိုို့ရသေ်ာ ရရွေးရကောက်ြွ ရလ ်က ို တြ်မရတေ်ာက အသ အမှတ်မပြ    ၂၀၂၁ ရ ရ ေ်ာေါရီလ (၁) ရက်ရနို့ 

တွင် အရရေးရြေါ်အရပခအရနရ ကညောက ဥြရ ပြ ရရေး၊ အိုြ်ခ  ြ်ရရေးနှင်  တရောေးစီရင်ရရေးအောဏော 

သံိုေးရြ်လံိုေးက ို ကောကွယ်ရရေးဦေးစီေးခ  ြ်က   န်ေးခ  ြ်ခ  သည်။ 51  န ိုင်ငံရတေ်ာသမမတအြါအေင် ပြည်နယ် 

                                                             
50 Errors in voter lists must be solved by law, not by a coup – HURFOM – February 1, 2021 

51 ပြည်ရ ောင်စိုသမမတပမန်မောန ိုင်ငံရတော် န ိုင်ငံရတော်သမမရံိုေး ဥြရ က  သ ိုို့ အောဏောတည်ရသောအမ န်ို့ အမ န်ို့အမှတ ်(၁/၂၀၂၁) – ရ ရ ော်ေါရီလ ၁၊ ၂၀၂၁ 
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နှင် တ ိုင်ေးရ သကကီေးေန်ကကီေးခ  ြ်မ ောေးက ို  မ်ေးဆီေးခ  ငြီေး လွှတ်ရတေ်ာက ိုယ်စောေးလှယ်မ ောေးက ိုလည်ေး   န်ေးသ မ်ေး 

ခ  သည်။ 

ရ ရ ေ်ာေါရီလ (၁) ရက်ရနို့တွင် က င်ေးြရန်လ ော ောေးသည်  တတ ယအကက မ်ပြည်သ ူ့လွှတ်ရတေ်ာက ို 

ရခေါ်ယ မက င်ေးြန ိုင်သည် အပြင် ၂၀၂၀ ရရွေးရကောက်ြွ ရလ ်အရ ရြေါ် ွန်ေးလောမည်  အစ ိုေးရအ ွ ွဲ့က ို 

လည်ေး  ွ ွဲ့စည်ေးန ိုင်ခ  ပခင်ေး မရှ ရတော ရခ ။ က ေးစက်ရရောဂါဆ ိုင်ရော အကန်ို့အသတ်မ ောေးနှင်  လံိုခခံ ရရေးဆ ိုင်ရော 

စ ိုေးရ မ်ြ ြန်မှုမ ောေးအ ကောေးက မ ဆနဒရှင်မ ောေးက တခ နက်လောရရောက်မ ရြေးခ  သည်က ို  ကည် ပခင်ေးအောေးပ င်  

ပြည်သ မ ောေးက ရရွေးရကောက်ြွ အရ ရြေါ်ရြါက်လောမည် အစ ိုေးရက ိုသော လ ိုလောေးရ ကောင်ေး သ သော င်ရှောေး 

ြါသည်။ 

ဗဟ ိုခ  ြ်က ိုင်မှုက ို ရလျှော ခ ငြီေး ပြည်နယ်နှင်  တ ိုင်ေးရ သကကီေးအစ ိုေးရမ ောေးက ို အခွင် အောဏောြ ိုမ ိုရြေးအြ် 

သည်  အစ ိုေးရ၊ ြွင် လင်ေးပမင်သောမှုရှ ငြီေး ပြည်သ အမ ောေး၏ လ ရနမှု ေက ို အရလေး ောေးပမ င် တင်သည်  

အစ ိုေးရမ   ေးက ိုသော ပြည်သ တ ိုို့က လ ိုလောေးရ ကောင်ေး ရတွွဲ့ဆံိုရမေးပမန်ေးမှုမ ောေးက ရ ော်ပြရနသည်။ လ ူ့အခွင်  

အရရေးနှင်  တ ိုင်ေးရင်ေးသောေးအခွင် အရရေးမ ောေးက ို အစ ိုေးရသစ်က အပြည် အေကောကွယ်ပမ င် တင်န ိုင်ရန်လည်ေး 

မ ဆနဒရှင်ပြည်သ မ ောေးက ရမျှေ်ာလင် ရနသည်။ ၎င်ေးပြင် လွှတ်ရတေ်ာနှင်  အစ ိုေးရအ ကောေး အပြန်အလှန် 

ရလေးစောေးငြီေး ပြည်သ ူ့အက   ေးက ို ဟန်ခ က်ညီညီလိုြ်ရဆောင်သွောေးရန်လည်ေး ပြည်သ မ ောေးက ဆနဒရှ ရန 

ခ  သည်။ 

ရရွေးရကောက်ြွ ရလ ်က ို ဆံိုေးပ တ်မည်မဟိုတ်   ရရွေးရကောက်ြွ ဆ ိုင်ရော ရတွွဲ့ရှ ခ က်မ ောေးနှင်  ပြည်သ မ ောေး 

၏ ရမျှေ်ာလင် ခ က်မ ောေးက ိုသော တင်ပြမည်ဟ ရသော ဤအစီရင်ခံစော၏ ရည်ရွယ်ခ က်အတ ိုင်ေး ရတွွဲ့ရှ ခ က် 

မ ောေးက ို  က်လ ိုက်မှုမရှ    ြကတ အတ ိုင်ေး တင်ပြပခင်ေးပ စ်သည်။ 

ရရွေးရကောက်ြွ အန ိုင်ရြါတီပ စ်သည်  အမ   ေးသောေး ီမ ိုကရရစီအ ွ ွဲ့ခ  ြ်ြါတီက တြ်မရတေ်ာ၏ အောဏော 

သ မ်ေးမှုက ို အပြင်ေးအ န်ကန်ို့ကွက်ငြီေး  မ်ေးဆီေး  န်ေးသ မ်ေး ောေးသ အောေးလံိုေးက ို အပမန်ဆံိုေးလွှတ်ရြေးရန်၊ 

၂၀၂၀ ရရွေးရကောက်ြွ ရလ ်က ို အသ အမှတ်ပြ ရန်နှင်  တတ ယအကက မ်လွှတ်ရတေ်ာရခေါ်ယ န ိုင်ရန် ၂၀၂၁ 

ရ ရ ေ်ာေါရီလ (၂) ရက်ရနို့တွင် ရ ကညောခ က် ိုတ်ပြန်ရတောင်ေးဆ ိုခ  သည်။52 

 

                                                             
52 အမ   ေးသောေး ီမ ိုကရရစီအ ွ ွဲ့ခ  ြ ်ဗဟ ိုအလိုြ်အမှုရဆောငအ် ွ ွဲ့၏ သရ ော ောေးရ ကညောခ က် - ရ ရ ောေ်ါရီ (၂) ရက်၊ ၂၀၂၁ 



လက ်သန််းတ  ို့၏ ပ ဲ့တင်သ ံ                                                                                      မွန်ပြညလ် ူ့အခငွ ်အရရေးရ ောင်ရ ေးရငှ်ေး 

 

 
71 မတလ် -၂၀၂၁ 

ပမန်မောန ိုင်ငံအရပခစ ိုက် သံတမန်အ ွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး ရ ကညောခ က် ိုတပ်ြန်ခ  သည် အတ ိုင်ေး 53  သက် 

ဆ ိုင်ရောလ ြိုဂ္  လန်ှင်  အ ွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးအရနပ င်   ီမ ိုကရရစီစံနှုန်ေးမ ောေးက ို လ ိုက်နှာရစောင်   န်ေးငြီေး 

 ီမ ိုကရရစီ အသွင်က ေးရပြောင်ေးမှုက ို ရနှှာင် ရနှေး ကန်ို့ ကောရစရန် မည်သည် ကက  ေးြမ်ေးအောေး ိုတ်မှုမ   ေးက ိုမျှ 

မပြ လိုြ်သင် ြါ။ အောဏောရှ  အောဏောမ   မည်သည် လ ြိုဂ္  လ်နှင်  အ ွ ွဲ့အစည်ေးမဆ ို ပြည်သ လ  ို၏ 

အဆံိုေးအပ တ်က ို လက်ခံရန် မွန် ပြည်လ ူ့အခွင် အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေးက တ ိုက်တွန်ေးသည်။ 

ပမန်မောန ိုင်ငံတွင် လွတ်လြ်ငြီေးတရောေးမျှတရသော ရရွေးရကောက်ြွ မ ောေး ရြေါ် ွန်ေးငြီေး ပြည်သ လ  ို၏ 

အဆံိုေးအပ တ်ပ စ်သည်  ရရွေးရကောက်ြွ ရလ ်အတ ိုင်ေး အစ ိုေးရ ွ ွဲ့စည်ေးန ိုင်ရန် မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အရရေး 

ရ ောင်ရ ေးရှင်ေးက ရတောင်ေးဆ ိုလ ိုက်သည်။ 
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အခန်ေး (၁၂) ရတောငေ်းဆိခုျကမ်ျောေး 

 

ပြညရ်ထောငစ်ုရ ွေးရကောကြွ်ွဲရကော်မရှင ်

 အရပခခံမ ဆနဒရှင်စောရင်ေးက ို တ က ရသခ ောစွော ပြ စိုရန် 

 သတ်မှတ်မ ဆနဒနယ်တ ိုင်ေးတွင် ရရွေးရကောက်ြွ က င်ေးြန ိုင်ရန် သက်ဆ ိုင်ရောအ ွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးနှင်  

ည  န ှုင်ေးရဆောင်ရွက်ရန်နှင်    ိုသ ိုို့က င်ေးြရောတွင် မည်သည် ရြ်ကွက်၊ ရက ေးရွောအိုြ်စိုက ိုမျှ ခ န် 

လှြ် ောေးပခင်ေး မပြ ရန် 

 (ဗမောမဟိုတ်ရသော)တ ိုင်ေးရင်ေးသောေးန ိုင်ငံရရေးြါတီမ ောေး၏ သရ ော ောေးက ို နှာေးရ ောင်ငြီေး ရရွေး 

ရကောက်ြွ ဥြရ ြါ ြို ်မမ ောေးက ို ပြငဆ်င်ပ ည် စွက်ြယ်  က်ပခင်ေးမ ောေး ပြ လိုြ်ရန် 

 ဌောရနတ ိုင်ေးရင်ေးသောေးန ိုင်ငံရရေးြါတီမ ောေးက ို အောေးနည်ေးရစသည်  "န ိုင်သ အကိုန်ယ " ရရွေးရကောက် 

ြွ စနစ်က ို ပြန်လည်သံိုေးသြ်ရန် 

 ရရွေးရကောက်ြွ က ို ရစောင်  ကည် ရလ လောမည်  အ ွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးအရြေါ် တင်ေး ကြ်ပခင်ေး မပြ ရန် 

နှင်  ြ ေးရြါင်ေးရဆောင်ရွက်ရန် 

 မ ရံိုမ ောေး  ောေးရှ ရောတွင် အပခောေးနည်ေးပ င် သန်စွမ်ေးသ မ ဆနဒရှင်မ ောေးအတွက် ပြင်ဆင်ရဆောင်ရွက် 

 ောေးမှုမ ောေး လိုြ်ရဆောင်ရန် 

 လွတ်လြ်မျှတသည်  ရရွေးရကောက်ြွ ရ ောရ်ဆောင်န ိုင်ရန်သက်ဆ ိုင်ရောရရွေးရကောက်ြွ ရကေ်ာမရှင် 

အ ွ ွဲ့ခွ မ ောေးက ို အ  ေး ကြ်မတ်  န်ေးရက ောင်ေးသွောေးရန် 

 ရရွေးရကောက်ြွ ဆ ိုင်ရော အပငင်ေးြွောေးမှုမ ောေးနှင်  ကန်ို့ကွက်မှုမ ောေးက ို တရောေးမျှတစွော ဆံိုေးပ တ်ရန် 

 

ပြညရ်ထောငစ်ုအစိုေး  

 တ ိုင်ေးရင်ေးသောေးရရေးရောေန်ကကီေး တင်ရပမ ောက်ြ ိုင်ခွင်  မဆံိုေးရံှုေးရစရန် ဌောရနပြည်နယ်ပြင်ြရှ  

တ ိုင်ေးရင်ေးသောေးလ မ   ေးမ ောေးစောရင်ေးက ို အတ အက ရကောက်ခံ ိုတ်ပြန်ရြေးရန် 

 န ိုင်ငံသောေးစ စစ်ရရေးက ်ပြောေးမ ောေး ပြ လိုြ်ရောတွင် (ဗမောမဟိုတ်ရသော) တ ိုင်ေးရင်ေးသောေးလ မ   ေးမ ောေး 

က ို ၎င်ေးတ ိုို့လ မ   ေးအလ ိုက် မှန်ကန်တ က စွော စောရငေ်းသွင်ေးရ ေ်ာပြရန် 
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 ဌောနဆ ိုင်ရောအ ွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးက အောဏောက ို အလွ သံိုေးစောေးပြ လိုြ်ငြီေး ရရွေးရကောက်ြွ လိုြ်ငန်ေး 

စဉ်မ ောေးတွင် ြါေင်လိုြ်ရဆောင်ရနသည်  ပြည်သ လ  ိုနှင်  အ ွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးက ို မတရောေးြ တ် 

ြငင်ခ မ်ေးရပခောက်မှုမ ောေး မပြ လိုြ်ရစရန်  ကြ်မတ်သွောေးရန်  

 အရပခခံမ ဆနဒရှင်စောရင်ေးက ို တ က ရသခ ောစွော ပြ စိုန ိုင်ရန် ပြည်ရ ောင်စိုရရွေးရကောက်ြွ  

ရကေ်ာမရှင်နှင်  နီေးကြ်စွော လိုြ်ရဆောင်ရန် 

 ရရွေးရကောက်ြွ ကတ ကေတ်မ ောေးက ို မရမ မရလ ော  ရ ော်ရဆောင်ရန်နှင်  မ ဆနဒရှင်ပြည်သ မ ောေး၏ 

သရ ော ောေးဆနဒမ ောေးနှင်  ရမျှေ်ာလင် ခ က်မ ောေးက ို အရကောင်အ ည်ရ ောရ်ြေးရန် 

 

 

တိငုေ်း ငေ်းသောေးလကန်ကက်ိငုအ် ွွဲ ွဲ့အစညေ်းမျောေး 

 မ မ တ ိုို့အ ွ ွဲ့အစည်ေး  န်ေးခ  ြ်ရောရ သအောေးလံိုေးတွင် ရရွေးရကောက်ြွ က င်ေးြန ိုင်ရန် န ိုင်ငံရတေ်ာ 

အစ ိုေးရနှင်  ပြည်ရ ောင်စိုရရွေးရကောက်ြွ ရကေ်ာမရှင်တ ိုို့နှင်  ည  န ှုင်ေးရဆွေးရနွေးရန် 

 ရရွေးရကောက်ြွ ဆ ိုင်ရော အသ ြညောရြေးသင်တန်ေးမ ောေး သွောေးရရောက်ြ ိုို့ခ သည်  အရြ် က်အ ွ ွဲ့ 

အစည်ေးမ ောေးက ို   န်ေးခ  ြ်ရောရ သအတွင်ေး လွတ်လြ်စွော သွောေးလောခွင် ပြ ရန် 

   န်ေးခ  ြ်ရ သအတွင်ေးရှ  ပြည်သ မ ောေး၏ အရပခခံမ စောရငေ်းမှန်ကန်ရစရရေး အ  ေးဂရိုပြ  လိုြ် 

ရဆောင်ရန် 

   န်ေးခ  ြ်ရ သတွင် မ ရံိုမ ောေး  ောေးရှ န ိုင်ရရေး သက်ဆ ိုင်ရောအ ွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးနှင်  ြ ေးရြါင်ေး 

ရဆောင်ရွက်ရန် 

   န်ေးခ  ြ်ရ သအတွင်ေး လမ်ေးြန်ေးဆက်သွယ်ရရေး တ ိုေးတက်ရကောင်ေးမွန်ရစရန် လိုြ်ရဆောင်ရန် 

 

အ ြ် ကအ် ွွဲွဲ့အစညေ်းမျောေး 

 အရပခခံမ ဆနဒရှင်စောရင်ေး ပြည် စံိုမှန်ကန်ရရေး၊ ရရွေးရကောက်ြွ အသ ြညောပမင် မောေးရရေးအတွက် 

ပြည်သ လ  ိုမ ောေးက ို အသ ြညောရြေးရန် 

 ရရွေးရကောက်ြွ ရစောင်  ကည် ရလ လောရရေးလိုြ်ငန်ေးစဉ်တွင် 

လက်ရတွွဲ့က က ြ ိုမ ိုြါေင်လိုြ်ရဆောင်ရန် 
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